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1. Conflict negativ de competenţă. Competenţă materială. Anulare proces-verbal de 

recepţie. Ordinul 1725/2010 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 

1 - 5 la abonamentul-cadru de utilizare/exploatare, aprobat prin Ordinul 

ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 798/2005 

Procesul-verbal de recepţie nu reprezintă altceva decât un act cu caracter 

tehnic, premergător încheierii procesului verbal de constatare şi care nu are 

caracteristicile unui act administrativ în sensul prevăzut de art. 2 alin. 1 lit. c din 

Legea nr. 554/2004, astfel încât nu s-ar putea da eficienţă dispoziţiilor art. 99 

alin. 2 Cod procedură civilă pentru atragerea competenţei instanţei de contencios 

administrativ. 

Nu orice act emanând de la o instituţie publică este act administrativ, ci 

doar cele ce îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute de art. 2 alin. 1 lit. c din 

Legea nr. 554/2004, un asemenea proces-verbal de recepţie nedând naştere, 

modificând ori stingând raporturi juridice. 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia Contencios administrativ şi fiscal, Sentinţa civilă nr. 142/c.a/16 

octombrie 2017 

Domeniu asociat – Procedură civilă 

Temei de drept: art. 2 alin. 1 lit. c din Legea nr. 554/2004 

 

Prin sentinţa civilă nr. 142/16.10.2017 a Curţii de Apel Iaşi s-a stabilit în favoarea 

Judecătoriei B. competenţa de soluţionare a acţiunii formulată de reclamanta SC „A.” SA 

Vaslui în contradictoriu cu pârâţii A.B.A.R. – A.B.DEA.P. Bârlad şi SGA Vaslui. 



Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut că pentru determinarea competenței 

instanței de judecată cu soluționarea cauzei, esențială este determinarea obiectului acțiunii şi 

natura actelor contestate. 

Acesta este, așa cum rezultă din cererea de chemare în judecată, anularea procesului 

verbal seria ABAPB16 - C- VS, nr. 250/2017, încheiat de către SGA Vaslui si înregistrat cu 

nr. 234/13.01.2017 şi exonerarea societăţii „A.” SA de plata sumei de 159616,59 lei, 

reprezentând penalităţi calculate pentru depăşiri ale concentraţiilor maxime admise pentru 

apele uzate evacuate în receptor natural în semestrul I 2016, anularea facturii de penalităţi 

emisa in baza acestui proces-verbal, respectiv factura seria ABAPBSD16 nr. 

15131/17.01.2017, in valoare de 159616,59 lei, emisa de B.A.R. – A.B.DEA.P. Bârlad; 

precum şi anularea procesului verbal recepţie nr. 34/13.01.2017, emis de SGA Vaslui, în ceea 

ce priveşte menţiunea calculării penalităţilor in suma de 159616,59 lei.  

Competenta de soluţionare a cererii de anulare a procesului de constatare a depăşirii 

concentraţiilor admise ale poluanţilor din apele evacuate seria ABAPB16 - C- VS, nr. 

250/2017 este conferită judecătoriei de art. 1 din Ordinul 1725/2010 pentru modificarea şi 

completarea anexelor nr. 1 - 5 la abonamentul-cadru de utilizare/exploatare, aprobat prin 

Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 798/2005.  

Procesul-verbal de recepţie, pe de altă parte, nu reprezintă altceva decât un act cu 

caracter tehnic, premergător încheierii procesului verbal de constatare şi care nu are 

caracteristicile unui act administrativ în sensul prevăzut de art. 2 alin. 1 lit. c din Legea nr. 

554/2004, astfel încât nu s-ar putea da eficienţă dispoziţiilor art. 99 alin. 2 Cod procedură 

civilă pentru atragerea competenţei instanţei de contencios administrativ. 

Nu orice act emanând de la o instituţie publică este act administrativ, ci doar cele ce 

îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute de art. 2 alin. 1 lit. c din Legea nr. 554/2004, un 

asemenea proces-verbal de recepţie nedând naştere, modificând ori stingând raporturi juridice. 

Curtea constată, în acord cu poziţia Tribunalului Vaslui, că Judecătoria Bârlad este 

competentă material a soluționa cauza în primă instanță, în temeiul art. 136 din Codul de 

procedură civilă, urmând a stabili competenţa în favoarea acesteia. 

 

2. Contencios administrativ şi fiscal. Cerere având ca obiect anularea Raportului de 

evaluare întocmit de către Inspecţia de Integritate din cadrul ANI. Cazul de 

incompatibilitate prevăzut de art. 87 al.1 lit. d din Legea 161/2003, în forma 

în vigoare pentru perioada de incompatibilitate constatată, constând în aceea 

că a deţinut calitatea de membru în consiliul de administraţie al Şcolii 

Gimnaziale concomitent cu exercitarea funcţiei de primar al comunei. 

Modificările aduse Legii 1/2011 a educaţiei naţionale în sensul stipulării 

exprese a posibilităţii ca primarul să poată face parte din consiliul de 

administraţie al şcolii sunt explicitate chiar de legiuitor în nota de fundamentare 

a OUG 49/2014. Astfel se arată punctual în această notă că „în condiţiile actuale 

ale Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, primarul nu poate face parte din 

consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ.” 

Aşadar, prin OUG 49/2014, legiuitorul a înţeles să înlăture o stare de 

incompatibilitate existentă în legislaţia anterioară, şi nu să interpreteze noţiunea 

de ”reprezentant al primarului” din forma iniţială a Legii 161/2003 în sensul că 

această noţiune ar include şi pe primarul însuşi.  

Din momentul intrării în vigoare a OUG 49/2014, se consideră că 



primarul poate face parte din aceste consilii, ceea ce a determinat ulterior 

apariţia Legii 128/2017, care a venit într-adevăr pentru a pune în acord Legea 

1/2011 astfel modificată cu Legea 161/2003. 

Cu toate acestea, perioada în care reclamantul a desfăşurat concomitent 

activităţile descrise s-a derulat sub imperiul Legii 161/2003 şi Legii 1/2011, în 

forma în care doar reprezentantul primarului, nu şi primarul însuşi, putea face 

parte din consiliile de administraţie ale şcolilor. Cum legea de faţă, în forma în 

vigoare la data naşterii raporturilor juridice, este civilă, nu penală sau 

contravenţională, ea este aplicabilă situaţiei reclamantului în această formă. 

În acelaşi sens, este şi practica Înaltei Curţi de casaţie şi Justiţie în speţe 

similare(Decizia 2159/2016 unde se arată: ” În perioada de referință, intenția 

legiuitorului a fost clară, funcția de primar fiind incompatibilă cu cea de membru 

în consiliul de administrație al unei instituții publice, așa cum este Grupul Școlar 

Industrial Minier Z, ceea ce înseamnă că în consiliul de administrație al școlii 

trebuia să fie membru un reprezentant al primarului și nu primarul însuși. Că este 

așa rezultă și din modificarea, ulterior perioadei de referință, a prevederilor art. 

96 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 1/2011, în prezent primarul putând să fie membru 

al consiliului de administrație.”). 

Temei de drept: art. 87 al. 1 lit. d din Legea 161/2003 

 

Curtea de Apel Iași, Secția de contencios administrativ și fiscal, Sentința nr. 189/12 

decembrie 2017 

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. XX9/45/2017 din data de 

19.07.2017, reclamantul X a chemat în judecată pe pârâta Agenţia Naţională de Integritate – 

Inspecţia de Integritate (ANI), solicitând anularea Raportului de evaluare întocmit la data de 

6.07.2017 de către Inspecţia de Integritate din cadrul ANI. 

În motivare, reclamantul arată că ANI a stabilit prin acest raport că el se află în cazul 

de incompatibilitate prevăzut de art. 87 al.1 lit. d din Legea 161/2003, în forma în vigoare 

pentru perioada de incompatibilitate constatată, constând în aceea că a deţinut calitatea de 

membru în consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Y. în perioada 26.06.2012-

17.09.2013 concomitent cu exercitarea funcţiei de primar al comunei Y. 

Situaţia de incompatibilitate care i se reproşează pentru perioada 26.06.2012-

17.09.2013 nu s-a mai regăsit reglementată legislativ la data de 6.07.2017, când s-a întocmit 

raportul şi s-a constatat cazul de incompatibilitate prevăzut de art. 87 al.1 lit. d din Legea 

161/2003. La momentul declanşării lucrării de evaluare, prevederile art. 87 al.1 lit. d arătau că 

funcţia de primar este incompatibilă cu exercitarea calităţii de membru al consiliului de 

administraţie în diverse entităţi juridice şi la instituţiile publice, în categoria cărora intrau şi 

şcolile gimnaziale. După data declanşării lucrării de evaluare de către ANI, conţinutul art. 87 

al. 1 lit. d) a suferit modificări, astfel că la data de 6.07.2017, momentul întocmirii raportului 

ANI, cazul de incompatibilitate nu mai avea reglementare legală. 

Începând cu data de 10.06.2017, sfera situaţiilor care atrag incompatibilitatea, 

reglementată de art. 87 al.1 lit. d a fost restrânsă, legiuitorul permiţând exercitarea funcţiei de 

primar cu cea de membru în consiliile de administraţie ale unităţilor şi instituţiilor de 

învăţământ de stat etc. 

Legiuitorul a impus ca activitatea de evaluare să se desfăşoare după anumite principii, 

cum este cel al legalităţii. Or, la data întocmirii raportului de evaluare, fapta cu privire la care 

s-a constatat starea de incompatibilitate nu era reglementată, datorită intervenirii Legii 

128/2017. În virtutea principiului aplicării imediate a legii civile noi, pârâtul avea obligaţia de 

a clasa cazul analizat. 

În drept, se invocă art. 22 din Legea 176/2010. 



În susţinerea cererii legal timbrate, reclamantul a depus la dosar înscrisuri în copie 

certificată. 

Agenţia Naţională de Integritate a depus întâmpinare şi a solicitat respingerea 

contestaţiei. 

Arată că sub aspect procedural, au fost îndeplinite prevederile Legii 176/2010. 

Reclamantul a deţinut simultan calitatea de membru în Consiliul de Administraţie al Şcolii 

Gimnaziale Y. şi primar al aceleiaşi comune în perioada 26.06.2012-17.09.2013, calitate 

manifestată prin prezenţa în cadrul şedinţelor Consiliului de Administraţie al Şcolii şi 

semnarea a 26 de procese verbale de şedinţă, ceea ce a determinat aplicabilitatea art. 87 al.1 

lit. d, art. 91 al.3 teza I din Legea 161/2003 şi a art. 96 al.2 din Legea 1/2011. Cu privire la 

modificările aduse Legii 161/2003 prin Legea 128/31.05.2017, arată că situaţia de 

incompatibilitate a reclamantului nu poate fi determinată în baza unui act normativ intrat în 

vigoare la o dată ulterioară. Potrivit art. 15 al.2 Constituţie, legea dispune numai pentru viitor, 

cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile. Starea de incompatibilitate 

pentru perioada 26.06.2012-17.09.2013 privind pe reclamant nu poate fi raportată, respectiv 

nu poate fi înlăturată odată cu intrarea în vigoare a Legii 128/2017, act normativ care 

modifică textul Legii 161/2003. În concluzie, consideră că raportul de evaluare este legal. 

A fost depusă documentaţia care a stat la baza întocmirii raportului de evaluare. 

În cauză, a fost administrată proba cu înscrisurile depuse de părţi. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, Curtea reţine cele ce urmează: 

Obiectul cauzei de faţă este contestaţie împotriva raportului de evaluare 

22935/6.07.2017, întocmit de ANI. 

Prin acest raport, ANI a constatat că reclamantul a exercitat în perioada 26.06.2012-

17.09.2013 simultan funcţia de primar al comunei şi de membru al Consiliului de 

Administraţie al Şcolii Gimnaziale Y., ceea ce constituie caz de incompatibilitate prevăzut de 

art. 87 al.1 lit. d din Legea 161/2003, în forma în vigoare la data faptelor. 

Situaţia de fapt nu este contestată. 

Reclamantul consideră însă că la momentul întocmirii raportului de evaluare, fapta sa 

nu mai era recunoscută de Legea 161/2003, modificată prin Legea 128/2017, ca fiind o 

situaţie de incompatibilitate. 

Instanţa de judecată constată că, în drept, art. 87 al.1 lit. d, în forma în vigoare în 

perioada 26.06.2012-17.09.2013 , avea următoarea formă: 

” Funcţia de primar si viceprimar, primar general si viceprimar al municipiului 

Bucureşti, preşedinte si vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibila cu: 

d) funcţia de ..membru al consiliului de administrație .. la societățile comerciale, 

inclusiv băncile sau alte instituții de credit, societățile de asigurare si cele financiare, la regiile 

autonome de interes național sau local, la companiile si societățile naționale, precum si la 

instituţiile publice.” 

În acelaşi timp, Legea 1/2011 a educaţiei naţionale prevedea în art. 96 al.2 că ” În 

unitățile de învățământ de stat consiliul de administrație este organ de conducere si este 

constituit din 7, 9 sau 13 membri, astfel:  

  a) in cazul unităților de învățământ  de nivel gimnazial cu un singur rând de clase, 

consiliul de administrație este format din 7 membri, cu următoarea componenta: 3 cadre 

didactice, inclusiv directorul; 2 reprezentanți ai părinților; un reprezentant al primarului; un 

reprezentant al consiliului local. Prevederile prezentului articol se aplica in mod 

corespunzător si pentru învățământ ul preșcolar si primar; 

    b) in cazul in care consiliul de administrație este format din 9 membri, dintre aceștia 

4 sunt cadre didactice, un reprezentant al primarului, 2 reprezentanți ai consiliului local si 2 

reprezentanți ai părinților. Directorul si directorul adjunct sunt membri de drept ai consiliului 

de administrație din cota aferenta cadrelor didactice din unitatea de învățământ  respectiva; 

    c) in cazul in care consiliul de administrație este format din 13 membri, dintre 

aceștia 6 sunt cadre didactice, un reprezentant al primarului, 3 reprezentanți ai consiliului 



local si 3 reprezentanți ai părinților. Directorul si directorul adjunct sunt membri de drept ai 

consiliului de administrație din cota aferenta cadrelor didactice din unitatea de învățământ  

respectiva.” 

Aşadar, în perioada analizată de ANI, primarul, pe de o parte, nu putea fi membru în 

consiliul de administraţie al unei instituţii publice, iar, pe de altă parte, din consiliile de 

administraţie ale şcolilor făcea parte un reprezentant al primarului. 

Prin Legea 128/2017, în vigoare din 10.06.2017, art. 87 al.1 lit. d s-a modificat astfel: 

” "d) funcția de președinte, vicepreședinte, director general, director, manager, administrator, 

membru al consiliului de administrație ori cenzor sau orice funcție de conducere ori de 

execuție la societățile reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicata, cu 

modificările si completările ulterioare, inclusiv băncile sau alte instituții de credit, societățile 

de asigurare si cele financiare, la regiile autonome de interes național, la companiile si 

societățile naționale, precum si la instituțiile publice, cu excepția reprezentanților in adunarea 

generala a acționarilor la societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu 

modificările si completările ulterioare, a membrilor in consiliile de administrație ale unităților 

si instituțiilor de învățământ  de stat sau confesionale si ale spitalelor publice din rețeaua 

autorităților administrației publice locale sau a altor reprezentanți ai instituțiilor publice din 

subordinea unităților administrativ-teritoriale sau la care unitatea administrativ-teritoriala pe 

care o conduce deține participație.” Această lege a apărut, aşa cum arată expunerea de motive, 

din nevoia de a corela Legea 161/2003 cu prevederile legii 215/2001. 

Pe de altă parte, Legea 1/2011 s-a modificat încă din 30.06.2014, prin OUG 49/2014, 

astfel: ” "(2) In unitățile de învățământ  de stat consiliul de administrație este organ de 

conducere si este constituit din 7, 9 sau 13 membri, astfel: 

    a) in cazul unităților de învățământ  de nivel gimnazial cu un singur rând de clase, 

consiliul de administrație este format din 7 membri, cu următoarea componenta: 3 cadre 

didactice, inclusiv directorul; 2 reprezentanți ai părinților; primarul sau un reprezentant al 

primarului; un reprezentant al consiliului local. Directorul este membru de drept al consiliului 

de administrație din cota aferenta cadrelor didactice din unitatea de învățământ  respectiva. 

Prevederile prezentului articol se aplica in mod corespunzător si pentru învățământ ul 

preșcolar si primar; 

    b) in cazul in care consiliul de administrație este format din 9 membri, dintre aceștia 

4 sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 2 reprezentanți ai 

consiliului local si 2 reprezentanți ai părinților. Directorul este membru de drept al consiliului 

de administrație din cota aferenta cadrelor didactice din unitatea de învățământ  respectiva; 

    c) in cazul in care consiliul de administrație este format din 13 membri, dintre 

aceștia 6 sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 3 reprezentanți ai 

consiliului local si 3 reprezentanți ai părinților. Directorul este membru de drept al consiliului 

de administrație din cota aferenta cadrelor didactice din unitatea de învățământ  respectiva.” 

Prin urmare, din 30.06.2014, Legea educaţiei permite primarului să facă parte din 

consiliul de administraţie al şcolilor. 

Instanţa constată că se impune a se stabili legea aplicabilă situaţiei reclamantului, 

precum şi interpretarea acesteia: anume dacă, prin modificările aduse Legii 161/2003, scopul 

legiuitorului a fost să abroge o situaţie de incompatibilitate sau să asigure a corectă 

interpretare a Legii 161/2003, dat fiind că aceasta, aparent, se afla într-o situaţie de conflict cu 

Legea educaţiei naţionale. 

Curtea consideră că, pentru aprecierea unei stări de incompatibilitate, se verifică 

situaţia de fapt raportat la legea în vigoare la momentul faptei, nici ANI şi nici instanţa 

neavând posibilitatea de a stabili o situaţie de incompatibilitate în funcţie de legile ulterioare 

faptei, care nu pot retroactiva. Or, la momentul faptei, legea în vigoare stabilea că există o 

stare de incompatibilitate dacă persoana este concomitent primar şi membru în consiliul de 

administraţie al unei şcoli.  



De asemenea, instanţa constată că modificările aduse Legii 1/2011 a educaţiei 

naţionale în sensul stipulării exprese a posibilităţii ca primarul să poată face parte din consiliul 

de administraţie al şcolii sunt explicitate chiar de legiuitor în nota de fundamentare a OUG 

49/2014. Astfel se arată punctual în această notă că „în condiţiile actuale ale Legii educaţiei 

naţionale nr. 1/2011, primarul nu poate face parte din consiliile de administraţie ale unităţilor 

de învăţământ.” 

Aşadar, prin OUG 49/2014, legiuitorul a înţeles să înlăture o stare de incompatibilitate 

existentă în legislaţia anterioară, şi nu să interpreteze noţiunea de ”reprezentant al primarului” 

din forma iniţială a Legii 161/2003 în sensul că această noţiune ar include şi pe primarul 

însuşi.  

Din momentul intrării în vigoare a OUG 49/2014, se consideră că primarul poate face 

parte din aceste consilii, ceea ce a determinat ulterior apariţia Legii 128/2017, care a venit 

într-adevăr pentru a pune în acord Legea 1/2011 astfel modificată cu Legea 161/2003. 

Cu toate acestea, perioada în care reclamantul a desfăşurat concomitent activităţile 

descrise s-a derulat sub imperiul Legii 161/2003 şi Legii 1/2011, în forma în care doar 

reprezentantul primarului, nu şi primarul însuşi, putea face parte din consiliile de 

administraţie ale şcolilor. Cum legea de faţă, în forma în vigoare la data naşterii raporturilor 

juridice, este civilă, nu penală sau contravenţională, ea este aplicabilă situaţiei reclamantului 

în această formă. 

În acelaşi sens, este şi practica Înaltei Curţi de casaţie şi Justiţie în speţe similare 

(Decizia 2159/2016 unde se arată: ” În perioada de referință, intenția legiuitorului a fost clară, 

funcția de primar fiind incompatibilă cu cea de membru în consiliul de administrație al unei 

instituții publice, așa cum este Grupul Școlar Industrial Minier Z, ceea ce înseamnă că în 

consiliul de administrație al școlii trebuia să fie membru un reprezentant al primarului și nu 

primarul însuși. Că este așa rezultă și din modificarea, ulterior perioadei de referință, a 

prevederilor art. 96 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 1/2011, în prezent primarul putând să fie 

membru al consiliului de administrație.”). 

Pentru toate aceste motive, acţiunea reclamantului este respinsă. 

 


