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1. Funcționari publici din cadrul caselor județene de sănătate. Stabilirea 

drepturilor salariale în baza Legii-cadru nr. 153/2017 și încadrarea în funcțiile publice 

teritoriale. Modul de aplicare al prevederilor Anexei VIII Capitolul I lit. A pct. I și pct. II 

din Legea-cadru nr. 153/2017 

 

Funcțiile publice de stat sunt cele din cadrul instituțiilor enumerate, iar în situația 

în care legiuitorul a dorit ca personalul din structurile subordonate să fie încadrat în 

funcția publică de stat a făcut o mențiune expresă după indicarea auotirtății respective, 

ceea ce nu este cazul Case Naționale de Asigurări de Sănătate. Conform art. 276 alin.1 din 

Legea nr. 95/2006 – CNAS este o instituție publică, autonomă, de interes național, cu 

personalitate juridică, este organ de specialitate al administrației publice centrale, care 

administrează și gestionează sistemul de asigurări sociale de sănătate. Continuând, se 

constată că, potrivit art. 276 alin. 3 din Legea nr. 96/2006 CNAS are în subordine casele 

de asigurări de sănătate județene. 

Prin urmare, casele județene de sănătate sunt organe ale administrației publice 

centrale din unitățile administrativ teritoriale, iar funcționarii acestora trebuie a fi 

salarizați corespunzător funcțiilor publice teritoriale. 

 

Curtea de Apel Iași – Secția de contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 

60/CA/16.01.2019  

 

Prin sentința nr. XXX a Tribunalului Vaslui a fost respinsă ca neîntemeiată 

acțiunea formulată de reclamanta X, în contradictoriu cu pârâta Casa de Asigurări de 

Sănătate Vaslui. 

Consideră Tribunalul Vaslui că în mod corect pârâta a stabilit salariul raportat la 

funcția teritorială, reținând că din art. 276 și 277 din legea nr. 95/2006 și din art. 1 și 2 din 

HG 972/2006 rezultă că CNAS (Casa Națională de Asigurări de Sănătate) este autoritate 

publică centrală, având ca principal obiect de activitate asigurarea funcționării unitare și 

coordonate a sistemului de asigurări sociale de sănătate din România și are în subordine 

casele de asigurări de sănătate județene. Casele de asigurări județene sunt instituții publice, 

cu personalitate juridică, cu bugete proprii, în subordinea CNAS. Prin urmare s-a reținut 

că, față de această modalitate de organizare, de competența materială a organului central și 

a casei județene, de menționare a casei județene în subordinea CNAS, rezultă că instituția 

CNAS este o autoritate publică centrală, iar pârâta Casa de Asigurări de Sănătate Vaslui 

este o autoritate publică locală. 

A mai menționat tribunalul că Legea nr. 188/1999 conferă o definiție a funcțiilor 

teritoriale și a funcțiilor publice de stat în art. 8, în sensul că „funcțiile publice de stat sunt 

funcțiile publice stabilite și avizate, potrivit legii, în cadrul ministerelor, organelor de 

specialitate ale administrației publice centrale, precum și în cadrul autorităților 

administrative autonome” iar „funcțiile publice teritoriale sunt funcțiile publice stabilite și 

avizate, potrivit legii, în cadrul instituției prefectului, serviciilor publice deconcentrate ale 

ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile 

administrativ-teritoriale”. Rezultând din această definiție că numai funcțiile din cadrul 

organului central CNAS sunt funcții centrale, iar funcțiile din cadrul Casei Județene sunt 

funcții teritoriale. 

S-a mai amintit că Legea nr. 153/2017 a prevăzut distinct în anexa nr. VIII salariile 

pentru administrația publică centrală (cap I lit. A. pct. I ) și pentru personalul din unitățile 

teritoriale (capitolul I lit. A, pct. II).  

Tribunalul a reținut că noțiunea de deconcentrare administrativă reprezintă 

transferul unor atribuții care revin organelor centrale, unor organe din subordine, ce 
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funcționează în teritoriu, cu scopul de a rezolva direct, la bază, anumite activități. Toate 

autoritățile deconcentrate în circumscripțiile teritoriale având o putere de decizie limitată, 

rămân strâns legate de autoritățile centrale, care exercită asupra lor o putere ierarhică, ce le 

permite să se prevaleze de voința lor asupra subordonaților. 

Consideră Tribunalul Vaslui că pârâta reprezintă un serviciu deconcentrat al 

organului central, pentru că în baza legii sunt transferate anumite atribuții ale organului 

central către organul teritoriale, iar reclamanta nu este un funcționar public în cadrul 

funcției de stat din cadrul organului central, potrivit definiției din anexa nr. VIII din Legea 

nr. 153/2017, întrucât numai Casa Națională de Asigurări de Sănătate apare în enumerare 

în anexa VIII, iar nu și instituțiile subordonate, astfel că pârâta nu poate fi încadrată în 

organ al administrației publice centrale, pentru că prin Legea nr. 95/2006 casa județeană 

este un organ al autorității publice locale. 

Analizând argumentul reclamantei constând în evidențierea conținutului notei de la 

pct. 3 pct. I, prima instanță a arătat că această notă trebuia interpretată limitativ, 

considerând că rezultă că numai acest spor se acordă și funcționarilor din cadrul 

instituțiilor subordonate CNAS. 

A mai reținut prima instanță că reclamanta este un funcționar public în cadrul 

funcției publice teritoriale, potrivit definiției din anexa nr. VII din Legea nr. 153/2017 

pentru că pârâta este un serviciu deconcentrat la altei autorității publice centrale. 

Tribunalul a mai constatat că discriminarea care există între funcționari din diferite 

aceste județene nu este probată, iar susținerea că există și o discriminare raportat la 

funcțiile de conducere nu poate fi reținută, întrucât funcția de execuție nu este comparabilă 

cu funcția de conducere, iar în cadrul anexei VII pct. II sunt prevăzute salariile pentru 

funcțiile de conducere și cele de execuție. 

Consideră tribunalul că faptul că salariul reclamantului a fost diminuat față de cel 

din decembrie 2017 nu reprezintă un motiv de nelegalitate, întrucât legislația muncii, 

Legea nr. 188/1999 nu garantează un anumit cuantum al salariului. 

A mai invocat prima instanță jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, 

Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, arătând că 

aceasta nu conferă dreptul de a continua încasarea salariului într-un cuantum determinat și 

că este la latitudinea statelor să stabilească prin legea bugetului cuantumul drepturilor 

salariale (Hotărârea din 19 aprilie 2007, pronunțată în Cauza Vilho Eskelinen și alții 

împotriva Finlandei, Hotărârea din 8 noiembrie 2005, pronunțată în Cauza Kechko 

împotriva Ucrainei). 

În fine, s-a mai reținut că funcționarii din cadrul pârâtei nu pot invoca vreun act 

normativ în vigoare și nici nu dețin vreun titlu executoriu care să ateste acest drept, astfel 

că aceștia nu sunt beneficiarii unui drept în înțelesul art. 1 din Protocolul 1, invocând 

totodată jurisprudența Curții europene a drepturilor omului referitoare la situația reducerii 

salariilor (Wieczorek c. Poloniei, hotărâre din 8 decembrie 2009, par. 59 sau Mellacher c. 

Austriei, hotărâre din 19 decembrie 1989, Series A nr. 169, par. 53).  

Împotriva acestei hotărâri a formulat recurs recurenta X, invocând, în motivare, în 

primul rând, faptul că instanța de fond nu a intrat în cercetarea fondului cauzei, apreciind 

doar cu titlu general asupra tuturor capetelor de cerere cu care a fost investită, înlăturând 

astfel toate elementele în măsura să particularizeze și să justifice o astfel de acțiune, 

considerându-se că sentința nu cuprinde concret motivele de fapt și de drept pentru care 

instanța de fond a respins acțiunea. 

A mai arătat că instanța de judecată a înțeles să se rezume în a stabili daca 

salarizarea se face la nivelul unei funcții publice de stat sau la nivelul uneia teritoriale, însă 

aprecierile instanței sunt contradictorii în sensul că sunt redate dispozițiile din nota de 

subsol - Anexa VIII CAP. I privind salarizarea funcționarilor publici respectiv salariile 

pentru administrația centrală, din Legea 153/2017, or în nota redată și citată de instanță, 

file:///C:/Users/gabriela.ionesi/Documents/Documents%20and%20SettingsuserSintact%202.0cacheLegislatietemp00067035.htm
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norma juridică, paradoxal, include instituțiile subordonate, însă din eroare sau greșita 

interpretare a acesteia, le-a exclus.  

Recurenta a mai menționat că încadrarea instituției pârâte la servicii deconcentrate 

vine în contradicție cu enumerarea serviciilor deconcentrate astfel cum este reglementată 

de Instituția Prefectului Vaslui, potrivit cu care instituțiile caselor județene de asigurări de 

sănătate nu se regăsesc deci nu fac parte din structurile deconcentrate - teritoriale.  

A mai invocat recurenta dispozițiile Legii nr. 79/2018 din 28 martie 2018 privind 

aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea și 

completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, unde legiuitorul a definit încă o dată prin modificarea făcută la Anexa VIII , Cap. I 

lit. A, pct. II, pct. 2 de la Notă, care sunt funcționarii publici din serviciile publice 

deconcentrate pentru care se acordă spor pentru complexitatea muncii, casele județene de 

asigurări de sănătate nefiind nominalizate ca fiind serviciu deconcentrat sau instituție în 

subordinea deconcentratelor.  

Consideră recurenta că raportarea în stabilirea de către CNAS și aplicarea de către 

CAS Vaslui a încadrării pe grilă de administrație teritorială (deconcentrata) s-a făcut în 

mod eronat la Anexa nr. VIII - Familia ocupațională de funcții bugetare „Administrație” 

Capitolul I A. Salarizarea funcționarilor publici - punctul II. Salarizarea funcționarilor 

publici Salarii pentru personalul din unități teritoriale din Legea-cadru nr. 153/2017 și, cu 

certitudine, raportarea trebuia să se facă la Anexa VIII CAP. I privind salarizarea 

funcționarilor publici respectiv salariile pentru administrația centrală, aspect menționat în 

Nota de subsol. 

A mai arătat recurenta că sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare le-a 

fost acordat de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate în baza HG nr. 917/2017 din 

20 decembrie 2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de 

muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă, 

precum și a condițiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții 

bugetare „Administrație” din administrația publică centrală, emițând Ordinul nr. 

459/05.03.2018 în acest sens. 

Soluția instanței de recurs 

Referitor la primul motiv de nelegalitate, invocat de către recurentă constând în 

necercetarea fondului, Curtea reține că acest motiv poate fi încadrat în prevederile art. 488 

pct. 6 C.proc.civ., potrivit căruia casarea unei hotărâri se poate dispune când hotărârea nu 

cuprinde motivele pe care se întemeiază sau când cuprinde motive contradictorii orei 

numai motive străine de natura cauzei. 

Contrar celor invocate de către recurentă, se poate observa din conținutul sentinței 

recurate faptul că prima instanța a realizat o analiză proprie a situației de fapt, ce rezultă 

din înscrisurile depuse la dosar, precum și o interpretare a prevederilor legale incidente și 

invocate de însăși reclamanta în cererea de chemare în judecată.  

De asemenea, așa cum se observă din motivarea cererii de recurs, însăși recurenta a 

înțeles că problema litigioasă în cauză este una de drept, fiind reprezentată de modul de 

interpretare și de aplicare a unor dispoziții din Legea nr. 153/2017 referitoare la salarizarea 

funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale bugetare „Administrație”, motiv 

pentru care aceste aspecte de drept ocupă o pondere mai mare în considerentele sentinței 

recurate.  

Mai mult, împrejurarea că interpretarea dată de Tribunalul Vaslui textelor de lege 

invocate nu corespunde cu propria apreciere asupra modului de aplicare a acestor dispoziții 

nu conduce la incidența motivului de nelegalitate mai sus citat.  

În consecință, se constată că Tribunalul Vaslui a analizat în concret, iar nu cu titlu 

general, aspectele de fapt și de drept din cauza supusă judecății, hotărârea recurată 

cuprinzând și argumentele de drept pentru care a considerat că cererea de chemare în 
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judecată este neîntemeiată, cercetându-se, astfel: legalitatea încadrării în funcția teritorială; 

chestiunea scăderii salariului; existența discriminării. 

În ceea ce privește, cel de-al doilea motiv de nelegalitate invocat de recurentă, se 

observă că acesta se referă la modul de interpretare și de aplicare a unor dispoziții legale 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, astfel că se circumscrie 

motivului de casare prevăzut de art. 488 pct. 8 C.proc.civ., potrivit căruia hotărârea poate fi 

casată când hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greșită a normelor de drept 

material. 

Astfel, Curtea constată că salarizarea funcționarilor publici (categorie căreia îi 

aparține și recurenta) este reglementată în cuprinsul a anexei VIII cap. I din Legea nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Mai mult, așa cum 

corect a reținut și prima instanță, legea face distincție între funcțiile publice de stat și 

funcțiile publice teritoriale. 

Or, funcțiile publice de stat sunt cele enumerate în Anexa VIII Cap. 1 lit. A pct. I, 

respectiv cele stabilite și avizate potrivit legii în cadrul aparatului Administrației 

Prezidențiale, al Parlamentului, al Guvernului, al ministerelor, al Academiei Române, al 

Avocatului Poporului, al Înaltei Curți de Casație și Justiție, al Consiliului Concurenței, al 

Curții de Conturi, al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, al 

Consiliului Național al Audiovizualului, al Consiliului Legislativ, al Casei Naționale de 

Pensii Publice, al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, al Agenției Naționale pentru 

Ocuparea Forței de Muncă, al Inspecției Muncii, al Agenției Naționale pentru Plăți și 

Inspecție Socială, al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța 

Alimentelor și structurilor subordonate, al Autorității Naționale pentru Protecția 

Consumatorului și structurilor subordonate, al Autorității pentru Reformă Feroviară, al 

Agenției Naționale de Administrare Fiscală și unităților subordonate, al celorlalte organe 

de specialitate ale administrației publice centrale, organismele intermediare pentru 

programe operaționale, precum și pentru funcțiile publice corespunzătoare înalților 

funcționari publici din cadrul instituției prefectului. 

Se observă, contrar susținerilor și sublinierilor recurentei din cererea de recurs, că 

aparțin funcțiilor publice de stat cele stabilite și avizate din cadrul Casei Naționale de 

Asigurări de Sănătate, fără a fi menționate și unitățile subordonate, astfel cum au fost 

indicate, prin voința legiuitorului, alte unități subordonate din cadrul altor organe de 

specialitate ale administrației publice centrale (respectiv, Autoritatea Națională Sanitară 

Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor, Autoritatea Națională pentru Protecția 

Consumatorului și Autoritatea Națională de Administrare Fiscală). 

Interpretarea textului de lege de către recurentă se bazează pe o citire trunchiată a 

acestuia, fără a avea în vedere ansamblul textului de lege, din care se observă că unitățile 

subordonate se la care se referă sublinierea făcută în cererea de recurs sunt cele ale 

Agenției Naționale de Administrare Fiscală. 

Astfel, textul de lege mai sus citat este unul clar, fără echivoc, în sensul că funcțiile 

publice de stat sunt cele din cadrul instituțiilor enumerate, iar în situația în care legiuitorul 

a dorit ca personalul din structurile subordonate să fie încadrat în funcția publică de stat a 

făcut o mențiune expresă după indicarea auotirtății respective, ceea ce nu este cazul Case 

Naționale de Asigurări de Sănătate. 

Pe de altă parte, nu trebuie pierdut din vedere faptul că legiuitorul a stabilit o grilă 

de salarizare diferită pentru funcțiile publice teritoriale, care conform Anexei VIII a Legii 

nr. 153/2017, Cap. 1 lit. A pct. II sunt cele stabilite și avizate potrivit legii din cadrul 

instituției prefectului, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte 

organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale, precum și 

din structurile teritoriale ale Academiei Române. 

Prin urmare, salarizarea funcționarilor publici din cadrul Casei de Asigurări de 

Sănătate Vaslui, ca unitate subordonată a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, se face 
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potrivit grilelor de la pct. II lit. A Cap. 1 a Anexei VIII a Legii nr. 153/2017, câtă vreme 

legiuitorul nu a inclus acești funcționari în grila de salarizare pentru funcții publice de stat, 

așa cum s-a arătat și mai sus. 

Așa cum a subliniat și prima instanță conform art. 276 alin.1 din Legea nr. 95/2006 

– CNAS este o instituție publică, autonomă, de interes național, cu personalitate juridică, 

este organ de specialitate al administrației publice centrale, care administrează și 

gestionează sistemul de asigurări sociale de sănătate. Continuând, se constată că, potrivit 

art. 276 alin. 3 din Legea nr. 96/2006 CNAS are în subordine casele de asigurări de 

sănătate județene. 

Prin urmare, casele județene de sănătate sunt organe ale administrației publice 

centrale din unitățile administrativ-teritoriale, iar funcționarii acestora trebuie a fi salarizați 

corespunzător funcțiilor publice teritoriale. Astfel că, în cazul recurentei salariul stabilit 

prin Decizia RU nr. xxxx a CAS Vaslui, respectiv de xxx lei, corespunde nivelului maxim 

de salarizare la nivelul anului 2022 pentru funcția publică de conducere de director 

executiv, conform grilei de la lit. a pct. II lit. A Cap. 1 a Anexei VIII a Legii nr. 153/2017. 

Referitor la lipsa menționării instituției CAS Vaslui în lista prezentată pe site-ul 

Instituției Prefectului Județului Vaslui, cu privire la serviciile deconcentrate, se constată că 

susținerile recurentei sunt nefondate, întrucât din verificarea nemijlocită de către instanță a 

acestei liste se constată că această instituție apare menționată.  

Pe de altă parte, chiar dacă nu ar fi fost menționată instituția pârâtă pe această listă 

a Instituției Prefectului Județului Vaslui, această împrejurare nu poate constitui un 

argument solid pentru înlăturarea statului CAS Vaslui de serviciu public deconcentrat al 

unui organ al administrației publice centrale (respectiv CNAS) în unitatea administrativ 

teritorială reprezentată de Județul Vaslui. Orice neregulă în prezentarea unor informații 

publice de către o instituție publică nu poate fi invocată în scopul neaplicării unor dispoziții 

legale clare, pe motivul greșitei informări. 

În fine, nu poate fi reținut de către Curte nici argumentul referitor la faptul că i-au 

fost acordate recurentei unele drepturi salariale, în temeiul prevederilor Notei 3 a grilei 

privind funcțiile publice de stat, astfel încât și modul de stabilire al salariului de încadrare 

trebuie să se facă potirivit grilei pentru aceste funcții.  

Se observă că, contrar prevederilor din nota *) a grilelor pentru funcții publice de 

stat, nota 3 la pct. I referitoare la funcțiile publice de stat recunoaște expres dreptul la 

majorarea salariului de bază 15 %, pentru complexitatea muncii, și funcționarilor din 

cadrul instituțiilor din subordinea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. De altfel, 

acesta reprezintă un argument în plus în susținerea interpretării date textelor de lege de 

prima instanță, interpretare îmbrățișată și de Curte, în sensul că dacă legiuitorul a dorit 

acordarea unor anumite drepturi salariale potrivit unui anume mod de calcul a inclus în 

enumerare și unitățile subordonate, ceea ce nu a făcut în cazul grilei de salarizare de la pct. 

I lit. A Cap. 1 Anexa VIII a Legii nr. 153/2017. 

Referitor la acordarea sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare, Curtea 

constată că acest drept a fost recunoscut reclamantei în baza HG nr. 917/2017 și a art. 23 

din Legea nr. 153/2017, spor care se acordă pentru locurile de muncă și categoriile de 

personal prevăzute în anexele nr. I – VIII, iar nu doar pentru funcții publice de stat, astfel 

că acordarea acestui spor nu poate reprezenta un argument valid pentru stabilirea salariului 

recurentei potrivit grilei de la pct. I din Cap. 1 lit. A a Anexei VIII referitoare la funcții 

publice de stat. 

2. Agent de poliție. Condiții pentru recunoașterea drepturilor salariale 

reprezentând echivalentul sporului pentru studii superioare. Aplicarea prevederilor art. 

1 alin. 5 ind. 1 din OUG nr. 83/2014, modificată prin Legea nr. 71/2015 
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Curtea subliniază că pentru a fi salarizată la nivelul maxim din instituție, pentru 

aceeași funcție/grad/treaptă și gradație, recurenta trebuia să desfășoare aceeași activitate 

și în aceleași condiții cu agenții salarizați la acest nivel. Prin urmare, în cauză se impunea 

a se verifica dacă, în măsura în care normele mai sus citate ar fi rămas în vigoare, 

recurenta ar fi avut dreptul la încasarea acestui spor, drept care era unul condiționat de 

îndeplinirea anumitor cerințe. Or, se constată că, anterior abrogării prevederilor legale 

care au recunoscut dreptul la sporul pentru studii superioare, dar și ulterior, față de 

activitatea prestată în concret de recurentă, în cadrul Serviciului Logistic, iar ulterior în 

cadrul Serviciului Financiar – Compartimentul Contabilitate, prin raportare la domeniul 

studiilor superioare absolvite (Management), aceasta nu ar îndeplinit cerințele legale 

pentru recunoașterea acestui spor. Astfel, recurenta nu deține o diplomă de licență în 

domeniul de interes pentru activitatea concretă desfășurată în cadrul IPJ, respectiv de 

casier, ce necesita o specializare în domeniul Contabilitate, iar nu Management. Curtea 

reține că rațiunea pentru care legiuitorul a prevăzut posibilitatea acordării sporului 

pentru studiile superioare a fost aceea de a asigura un avantaj financiar agenților de 

poliție care au urmat cursuri universitare, strict în domenii ce au legătură cu activitatea 

efectiv prestată. Această condiționare era justificată de dorința legiuitorului de a 

recompensa financiar doar pe acei agenți de poliție care au manifestat o preocupare 

deosebită pentru formarea profesională în domeniile lor de activitate, prin urmarea unor 

cursuri universitare. 

 

Curtea de Apel Iași – Secția de contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 

66/16.01.2019 

 

Prin sentința nr. XXX a Tribunalului Iași a fost respinsă ca nefondată cererea de 

chemare în judecată formulată de reclamanta X, în contradictoriu cu pârâtul IPJ Iași. 

În motivarea sentinței s-a arătat că reclamanta este agent de poliție în cadrul IPJ 

IAȘI și în anul 2011 i-a fost eliberată diploma de licență prin care i se recunoaște 

absolvirea studiilor universitare de licență în domeniul Management la Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” Iași.  

Tribunalul a mai luat act că, potrivit punctului 5 din Nota Anexei nr. 1 a Ordonanței 

nr. 38 din 30 ianuarie 2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor (în forma în 

vigoare până la intrarea în vigoare a Legii nr. 303/2009), agenții de poliție absolvenți ai 

instituțiilor de învățământ superior, cu diplomă de licență, beneficiază de un spor de 25% 

din salariul de funcție dacă își desfășoară activitatea în domenii corespunzătoare studiilor 

absolvite, stabilite prin ordin al ministrului administrației și internelor. Însă, Ordonanța nr. 

38 din 30 ianuarie 2003 a fost în vigoare până la data de 31.12.2009 când a fost abrogată 

de dispozițiile Legii nr. 330/2009. 

De altfel, Legea nr. 330/2009, Legea nr. 284/2010, Legea nr. 153/2017 precum și 

legile anuale de salarizare a personalului plătit din fonduri publice nu au mai prevăzut după 

31.12.2009 dreptul funcționarilor publici de a primi un spor în valoare de 25% din salariul 

de bază pentru absolvirea cursurilor superioare.  

A mai reținut prima instanță că de la data obținerii diplomei de licență de către 

reclamantă, anul 2011, și până în prezent, în nici una din legile privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fondurile publice nu există vreo prevedere referitoare la acordarea 

sporului de studii superioare către funcționarii publici, și, în plus, potrivit dispozițiilor art. 

3 ind. 1 alin. 2 și 3 din Legea nr. 188/1999, funcționarii publici beneficiază de prime și alte 

drepturi salariale, în condițiile legii, salarizarea lor făcându-se în conformitate cu 

prevederile legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare pentru funcționarii 

publici. 
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Consideră Tribunalul că nu sunt aplicabile speței dispozițiile art. 1 alin. 5 ind. 1 din 

OUG nr. 83/2014 și considerentele Deciziei nr. 23/2016, pronunțată de către ICCJ într-un 

recurs în interesul legii, deoarece aceste texte vizează exclusiv situația acordării unor 

sporuri mai mici decât cele stabilite la nivel maxim în cadrul aceleiași instituții, iar 

reclamantei nu i-a fost recunoscut niciodată dreptul de a beneficia de sporul de studii 

superioare. 

Cu alte cuvinte, a reținut prima instanță, art. 1 alin. 5 ind. 1 din OUG nr. 83/2014 și 

considerentele Deciziei nr. 23/2016 puteau reprezenta temeiul juridic al pretenției 

reclamantei în cazul în care i-ar fi fost acordat dreptul de a primi respectivul spor, dar 

valoarea acestuia este inferioară nivelului maxim stabilit în cadrul IPJ Iași.  

S-a mai constatat că nu există o situație de discriminare între cea a reclamantei, 

care nu are un fundament juridic pentru acordarea sporului de studii superioare, și cea a 

altor colegi care au primit deja acest spor în conformitate cu legea. 

Împotriva acestei sentințe a declarat recurs reclamanta X, arătând în motivare că, în 

mod greșit, s-a dispus respingerea cererii formulate, în condițiile în care temeiul de drept al 

acțiunii introduse erau dispozițiile Legii nr. 71/2015, care instituie asigurarea unui 

tratament juridic echitabil și nediscriminatoriu între categoriile de personal din sectorul 

bugetar, care desfășoară muncă egală, în condiții identice de pregătire profesională și 

vechime. 

Consideră recurenta că instanța trebuia să rețină că reclamanta se încadrează în 

categoria beneficiarului prevederilor legale reparatorii, întrucât nici prin prisma Legii nr. 

153/2017 nu beneficiază de acordarea lunară a sporului de studii superioare (nu a 

beneficiat și nici nu beneficiază), iar, pe de altă parte, practica instanțelor de judecată din 

Iași, dispune obligarea pârâtului la plata sporului de studii superioare din data de 

09.04.2015 și în continuare. 

A mai susținut recurenta că ar fi trebuit să beneficieze de acest spor în cuantum de 

25% din salariul de bază în virtutea Legii nr. 71/2015, act normativ ce produce reparații de 

natură salarială, restabilind echilibrul financiar între angajații care beneficiau de anumite 

sporuri, inclusiv de cel de studii superioare, și cei ce nu beneficiau din cauza apariției 

„momentului înghețării salariale”. 

Recurenta a mai arătat că, anterior intrării în vigoare a dispozițiilor Legii nr. 

330/2009, agenților de poliței care absolveau cursurile instituțiilor de învățământ superior 

cu diplomă de licență li se acorda un spor de 25% din salariul funcției de bază, spor care 

ulterior nu s-a mai acordat. 

S-a mai argumentat că Legea nr. 71/2015 a fost edictată pentru a fi aplicată și în 

sensul înlăturării inegalității de tratament generate de faptul că sporul pentru studii 

superioare a continuat să fie acordat agenților de penitenciare care promovaseră examenul 

de licență anterior intrării în vigoare a Legii nr. 330/2009, chiar dacă a fost redenumit, fiind 

menționat sub forma unei sume compensatorii cu caracter tranzitoriu, în timp ce subiecții 

ce au promovat ulterior, deși desfășoară activitatea în aceleași condiții cu primii nu 

beneficiază de acest spor sau vreo sumă compensatorie. 

Consideră că legiuitorul are dreptul de a modifica, suspenda sau anula sporuri, 

indemnizații, salarii periodice și alte stimulente, în funcție de categoriile de personal cărora 

și se acordă, doar cu respectarea principiului egalității, însă în cazul său, a fost menținut un 

spor pentru un grup de angajați și a fost anulată posibilitatea obținerii sporului, 

compensării pentru celălalt grup, în condițiile în care ambele grupuri fac parte din aceeași 

categorie de personal, însă începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 71/2015, această 

inechitate a fost înlăturată. 

Soluția instanței de recurs 
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Pentru a se reține incidența motivului de nelegalitate prevăzut de art. 488 pct. 8 

C.proc.civ. trebuie să se constate că hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea 

greșită a normelor de drept material. 

Verificând normele de drept material aplicabile în cauză se constată că soluția 

primei instanțe este una corectă, însă în motivarea soluției se bazează pe următoarele 

aspecte: 

Astfel, prin art. 1 din OUG nr. 83/2014, legiuitorul a instituit ca principiu 

menținerea în anul 2015, atât a cuantumului brut al salariilor de bază/soldelor funcției de 

bază/salariilor funcției de bază/indemnizațiilor de încadrare de care beneficiază personalul 

plătit din fonduri publice, cât și a cuantumului sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor 

și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul 

brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizația brută de încadrare la același nivel 

cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2014, în măsura în care personalul își 

desfășoară activitatea în aceleași condiții, neaplicându-se valoarea de referință și 

coeficienții de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuți în anexele la 

Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare. 

Cu toate acestea, legiuitorul a instituit o serie de excepții de la acest principiu, una 

dintre acestea fiind cea reglementată la art. 1 alin. 5 ind. 1 din OUG nr. 83/2014, care 

vizează, atunci când condițiile desfășurării activității sunt aceleași, salarizarea la nivelul 

maxim a personalului care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază și al sporurilor 

mai mici decât cele stabilite la nivel maxim în cadrul aceleiași instituții sau autorități 

publice pentru fiecare funcție/grad/treaptă și gradație. 

Această reglementare a intervenit, întrucât, ca efect al aplicării Legii-cadru nr. 

330/2009 și/sau a Legii-cadru nr. 284/2010, în cazul unei autorități sau instituții publice, 

doi angajați ce își desfășoară activitatea în aceleași condiții au ajuns să fie salarizați în mod 

diferit. 

Prin introducerea alin. 5 ind. 1
 
la art. 2 din OUG nr. 83/2014, Legea nr. 71/2015 a 

urmărit ca acel salariat care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază și al sporurilor 

mai mic decât cel stabilit la nivel maxim în cadrul aceleiași instituții sau autorități publice 

pentru fiecare funcție/grad/treaptă și gradație va fi salarizat la nivelul maxim. 

În ceea ce privește domeniul de aplicare al acestei dispoziții, instanța de recurs are 

în vedere Decizia HP nr. 23/2016 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru 

dezlegarea unor chestiuni de drept, decizie publicată în Monitorul Oficial nr. 

899/09.11.2016, a stabilit că: 

Au fost interpretate dispozițiile art. 1 alin. 5 ind. 1 din OUG nr. 83/2014 aprobată 

cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările și completările 

ulterioare, în sensul că sintagma „salarizat la același nivel” are în vedere personalul din 

cadrul aparatului de lucru al Parlamentului, personalul din cadrul Consiliului 

Concurenței, al Curții de Conturi, precum și din cadrul celorlalte autorități și instituții 

publice enumerate de art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea-cadru nr. 284/2010, iar nivelul de 

salarizare ce va fi avut în vedere în interpretarea și aplicarea aceleiași norme este cel 

determinat prin aplicarea prevederilor art. 1 alin. (1) și (2) din OUG nr. 83/2014, aprobată 

cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările și completările 

ulterioare, în cadrul aceleiași autorități sau instituții publice. 

Prin urmare, contrar celor reținute de către prima instanță, având în vedere 

interpretarea dată de Înalta Curte de Casație și Justiție prin Decizia HP nr. 23/2016 și, mai 

ales considerentele deciziei, Curtea constată că reclamantei, în calitatea sa de agent de 

poliție în cadrul instituției publice pârâte, îi sunt aplicabile prevederile art. 1 alin. 5 ind. 1 

din OUG nr. 83/2014, introdus prin Legea nr. 71/2015, astfel că reclamanta nu poate 

exclusă de plano de la aplicarea acestor prevederi. 
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În ceea ce privește aplicarea acestor dispoziții în prezenta cauză, se constată că 

recurenta, potrivit susținerilor intimatului necontestate de recurentă, și-a desfășurat 

activitatea în cadrul IPJ Iași, având calitatea de agent de ordine publică la XXX în perioada 

2005-2013, ulterior a fost delegată în cadrul XXX pentru perioada 2013-2015, după care, 

in perioada 2015-08.01.2018 a activat în calitate de agent II de poliție, la XXX, având 

atribuții de casier. În prezent, începând cu 09.01.2018 recurenta este ofițer, în urma 

promovării unui concurs organizat de IGPR, aspecte necontestate în cauză. 

În iunie 2009 recurenta a promovat examenul de licență, iar în data de 08.06.2011 a 

obținut diploma de licență eliberată de Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor 

din cadrul Universității Al. I. Cuza Iași, în domeniul Management, specializarea 

Management. 

Intimatul a refuzat acordarea sporului solicitat, menționând în motivare refuzului că 

plata acestuia a fost sistată prin Ordinul MAI nr. 215/2009, iar dispozițiile care prevedeau 

acordarea sporurilor au fost abrogate, nemaiexistând astfel temei pentru plata lor. 

Curtea apreciază că acest refuz nu este unul nejustificat ci, dimpotrivă, în acord cu 

scopul Notei 5 din Anexa 1 a OG nr. 38/2003, care a recunoscut agenților de poliție dreptul 

la acordarea sporului pentru studii superioare. 

Astfel, se constată că sporul de studii superioare a fost recunoscut agenților de 

poliție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne prin Nota 5 la Anexa 1 din OG nr. 

38/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 129/2004, textul de lege stabilind că agenții 

de poliție absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior, cu diplomă de licență, 

beneficiază de un spor de 25% din salariul de funcție dacă își desfășoară activitatea în 

domenii corespunzătoare studiilor absolvite, stabilite prin ordin al ministrului 

administrației și internelor. 

Totodată, Ordinul MAI nr. 318/2004 a stabilit domeniile și studiile superioare 

aferente pentru care se poate acorda sporul, prin art. 7, potrivit căruia studiile superioare 

corespunzătoare domeniilor de activitate pentru care agenții de poliție beneficiază de 

sporul salarial de 25% din salariul de funcție în condițiile legii, sunt cele juridice, 

economice, precum și pentru alte domenii. Mai mult, s-a stabilit că aceste domenii se iau în 

analiză în vederea acordării sporului salarial numai dacă prezintă utilitate pentru 

îndeplinirea atribuțiilor compartimentului în domeniul căruia agentul de poliție absolvent 

de studii superioare își desfășoară activitatea, prevăzându-se totodată că acest spor se 

acorda numai pentru perioada în care agentul de poliție își desfășoară activitatea în 

compartimentul pentru care s-a efectuat analiza cererii – art. 10 alin. 2 din același act 

normativ. 

Curtea subliniază că pentru a fi salarizată la nivelul maxim din instituție, pentru 

aceeași funcție/grad/treaptă și gradație, recurenta trebuia să desfășoare aceeași activitate și 

în aceleași condiții cu agenții salarizați la acest nivel. Prin urmare, în cauză se impunea a se 

verifica dacă, în măsura în care normele mai sus citate ar fi rămas în vigoare, recurenta ar fi 

avut dreptul la încasarea acestui spor, drept care era unul condiționat de îndeplinirea 

anumitor cerințe. 

Or, se constată că, anterior abrogării prevederilor legale care au recunoscut dreptul 

la sporul pentru studii superioare, dar și ulterior, față de activitatea prestată în concret de 

recurentă, în cadrul Serviciului Logistic, iar ulterior în cadrul Serviciului Financiar – 

Compartimentul Contabilitate, prin raportare la domeniul studiilor superioare absolvite 

(Management), aceasta nu ar îndeplinit cerințele legale pentru recunoașterea acestui spor. 

Astfel, recurenta nu deține o diplomă de licență în domeniul de interes pentru activitatea 

concretă desfășurată în cadrul IPJ, respectiv de casier, ce necesita o specializare în 

domeniul Contabilitate, iar nu Management.  

Curtea reține că rațiunea pentru care legiuitorul a prevăzut posibilitatea acordării 

sporului pentru studiile superioare a fost aceea de a asigura un avantaj financiar agenților 

de poliție care au urmat cursuri universitare, strict în domenii ce au legătură cu activitatea 
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efectiv prestată. Această condiționare era justificată de dorința legiuitorului de a 

recompensa financiar doar pe acei agenți de poliție care au manifestat o preocupare 

deosebită pentru formarea profesională în domeniile lor de activitate, prin urmarea unor 

cursuri universitare. 

Nu poate fi primit nici argumentul recurentei bazat pe jurisprudența instanțelor 

naționale care au recunoscut sporul de studii superioare pentru alți funcționari din cadrul 

altor instituții publice, întrucât la soluționarea cauzei trebuie avută în vedere situația 

particulară a recurentei. 

 

3. Funcționari publici din cadrul case județene de pensii. Recalcularea sporului 

de vechime în muncă prin raportare la valoarea salariului de bază ce include nivelul 

mediu al stimulentelor. Modul de calcul al sporului de vechime prevăzut de legile anuale 

de salarizare doar prin raportare la salariul de bază, care nu include și drepturile 

prevăzute de art. 14 alin. 1 din Legea nr. 285/2010 

 

Deși la salariul de bază se adaugă drepturile prevăzute de art. 14 alin. 1 din Legea 

nr. 285/2010, (respectiv, stimulentul mediu din luna octombrie 2010), sporurile salariale 

se aplică prin raportare doar la salariul de bază inițial, ce nu include drepturile prevăzute 

de art. 14 alin. 1 din Legea nr. 285/2010. Mai mult, din art. 14 alin. 2 din Legea nr. 

285/2010, rezultă că încă din anul 2011, drepturilor incluse în salariul de bază 

(stimulentului mediu) nu li se aplică sporurile salariale permanente, sporurile salariale 

fiind calculate prin raportare doar la valoarea salariului de bază, fără includerea 

stimulentului mediu. Instanța de recurs reține de asemenea că, potrivit dispozițiilor art. II, 

art. 11 din O.U.G. nr. 80/2011 aprobată prin Legea nr. 283/2011, stabilirea anumitor 

drepturi salariale, inclusiv a sporurilor se realizează fără a lua în calcul drepturile incluse 

în salariul de bază conform prevederilor art. 14 din Legea nr. 285/2010 și ale art. 10 din 

O.U.G. nr. 80/2011. De asemenea, nici majorările salariilor de bază nu se calculează prin 

luarea în considerare a drepturilor incluse în salariul de bază conform prevederilor art. 

14 din Legea nr. 285/2010. Aceeași situație se păstrează și în reglementările ulterioare, 

Legea nr. 283/2011, O.U.G. nr. 103/2013, O.U.G. nr. 83/2014. Sporurile permanente nu se 

raportează la întreg salariul de bază rezultat în urma cumulării salariului de bază anterior 

Legii nr. 285/2010 cu drepturile prevăzute de art. 14 din lege, ci se determină prin luarea 

în considerare doar a salariului de bază, cu excluderea acestor stimulente, care au fost 

adăugate salariului după 01.01.2011. 

 

Curtea de Apel Iași – Secția de contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 

72/16.01.2019 

 

Prin sentința civilă nr. XXXX, Tribunalul Iași a respins acțiunea formulată de 

reclamantele A.M., C.M., R.D. și S.M., în contradictoriu cu pârâta Casa Teritoriala de 

Pensii Iași. 

În motivarea sentinței s-a arătat că reclamantele, funcționari publici, s-au aflat în 

raporturi de serviciu cu pârâta Casa Teritorială de Pensii Iași până în anul 2017. 

Tribunalul Iași a mai constatat că potrivit art. 14 din Legea nr. 285/2010 salariile de 

bază cuvenite reclamantelor au fost calculate începând cu data de 1.01.2011 prin 

includerea nivelului mediu al stimulentelor, însă sporurile aferente salariilor de bază, 

inclusiv cel de vechime invocat prin cererea de chemare în judecata au fost calculate la 

salariul de bază fără stimulente, reclamantele apreciind în prezenta cauza asupra necesității 
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recalculării drepturilor salariale cuvenite prin aplicarea sporului de vechime la salariul de 

baza care include și drepturile prevăzute de art. 14 din Legea nr. 285/2010. 

A mai reținut prima instanță că față de prevederile cuprinse în legile de salarizare 

anuale rezultă modalitatea stabilirii sporurilor permanente recunoscute funcționarilor 

publici, cum este sporul de vechime, fără a se lua în calcul și stimulentele incluse în 

salariul de baza, sub acest aspect instanța reținând că pârâta a procedat în conformitate cu 

voința expresa a legiuitorului, interpretând corect dispozițiile cu caracter special, aplicând 

sporul de vechime, fără a lua în drepturile incluse în salariul de bază cu titlu de stimulente 

potrivit art. 14 din Legea nr. 285/2010. 

Împotriva acestei sentințe au declarat recurs reclamantele, considerând-o nelegală și 

netemeinică, solicitând, ca urmare a admiterii recursului, casarea în totalitate, cu finalitatea 

admiterii cererii de chemare în judecată. 

În motivarea cererii de recurs au arătat că prima instanța a ignorat principiul 

similarității în plata, care a fost stabilit ca fiind aplicabil la nivel național. Pentru acest 

considerent, începând cu luna august 2016, parte dintre salariații sau funcționarii din cadrul 

CJP Iași au fost reîncadrați și au beneficiat de recalcularea drepturilor salariale, prin 

includerea în salariu și a stimulentelor, la care s-au aplicat ulterior sporurile. 

S-a putut realiza aceasta motivat de pronunțarea unei hotărâri într-o speță similară 

pentru funcționarii din CJP Botoșani, sens în care Casa Națională de Pensii, printr-o 

circulară a dispus reîncadrarea, în sensul creșterilor salariale (spor de vechime aplicat și la 

stimulente), pentru a se respecta egalitatea de tratament, salariul în plată din țară – la acel 

moment – cel mai mare fiind cel câștigat în instanță la nivelul CJF Botoșani. 

O a doua critică pe care au adus-o sentinței se referă la încălcarea, neaplicarea art. 

22 C.proc.civ. de către instanța de fond, aceasta fiind obligată să stăruie în aplicarea 

corectă și completă a legislației și a principiilor de drept ce guvernează materia, nefiind 

ținută doar de articolele menționate ca temei al fondului cererii, ci din cadrul aceluiași 

pachet legislativ, era datoare a identifica textele mai sus citate care legiferează principiul 

similarității în plată și deciziile ICCJ, respectiv CCR general și obligatorii în aplicare. 

Soluția instanței de recurs 

În mod corect prima instanță a respins acțiunea formulată de reclamantele A.M., 

C.M., R.D. și S.M., în limitele sesizării și a regulilor de drept aplicabile în cauză, principiul 

rolului activ al judecătorului în aflarea adevărului, astfel cum este reglementat de 

prevederile art. 22 C.proc.civ., fiind respectat sub toate aspectele. Prin urmare, nu se poate 

reține ca fiind incident în cauză motivul de nelegalitate prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 5 

C.proc.civ., care, deși nu a fost invocat de recurenți în mod formal, poate fi dedus din 

argumentele prezentate în cererea de recurs, argumente ce se circumscriu acestui caz de 

casare. 

Referitor la motivul de nelegalitate prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 8 C.proc.civ., se 

constată că în considerentele sentinței, pe care instanța de recurs și le însușește, sunt 

prezentate, într-o manieră clară și completă, argumentele pertinente care au stat la baza 

adoptării soluției. Tot cu argumente pertinente, prima instanță a înlăturat susținerile 

formulate de reclamanți, demonstrând pe baza probatoriului administrat în dosar și a 

prevederilor legale incidente în speță că cererea de chemare în judecată nu este întemeiată. 

Efectuând propria verificare a aspectelor deduse judecății, raportat la criticile din 

cererea de recurs, Curtea de Apel reține că recurenții sunt funcționari publici ai pârâtei 

Casa Județeană de Pensii Iași calitate în care au beneficiat de drepturi salariale 

reprezentând stimulente salariale – astfel cum sunt ele prevăzute de art. 227 din OG nr. 

92/2003 (Codul de procedură fiscală) și de OG nr. 29/2004, aprobată și completată prin 

Legea nr. 116/2004. 
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Așa după cum rezultă din actele și lucrările dosarului precum și din pozițiile 

procesuale ale părților, deși aceste stimulente au fost incluse în salariul de bază, stabilirea 

gradațiilor de vechime în muncă s-a făcut de către pârâtă la salariul de bază din care au fost 

excluse drepturile de care reclamanții beneficiau cu titlu de stimulente salariale. 

Potrivit art. 9 alin. 2 și 3 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice, sistemul de salarizare cuprinde salariile de bază, 

soldele/salariile de funcție și indemnizațiile lunare de încadrare, sporurile, premiile, 

stimulentele și alte drepturi în bani și în natură, corespunzătoare fiecărei categorii de 

personal din sectorul bugetar, iar în cadrul legilor speciale de salarizare anuale se 

stabilesc majorările salariilor de bază, soldelor/salariilor de funcție și indemnizațiilor 

lunare de încadrare, astfel încât să se realizeze trecerea de la valoarea acestora 

determinată potrivit art. 7 alin. (2) la valorile stabilite potrivit prezentei legi, până la 

aplicarea integrală a prevederilor acesteia. 

Prin art. 1 alin 2 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a 

personalului plătit din fonduri publice s-a stabilit că începând cu 1 ianuarie 2011, 

cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor și al celorlalte elemente ale 

sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară 

brută/salariul lunar brut, indemnizația brută de încadrare, astfel cum au fost acordate 

personalului plătit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, se majorează cu 15%, 

în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții.  

De asemenea, prin art. 14 alin. 1 din Legea nr. 285/2010 s-a stabilit că începând cu 

data de 1 ianuarie 2011, pentru personalul din cadrul autorităților și instituțiilor publice 

care beneficiază de stimulente (drepturi bănești acordate din fondurile constituite în 

temeiul Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al Ordonanței Guvernului nr. 

29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări 

prin Legea nr. 116/2004), salariile de bază se calculează prin includerea în acestea a 

nivelului mediu a acestor drepturi bănești aferente lunii octombrie 2010, pentru fiecare 

funcție publică, pe categorii, clase și grade profesionale, respectiv pentru fiecare funcție 

contractuală, în funcție de nivelul studiilor, pe grade sau trepte profesionale. Cu toate 

acestea, prin alin. 3 al art. 14 din Legea nr. 285/2010 au fost exceptate expres de la 

majorare drepturile bănești ce se includ în salariul de bază, prevăzute de alin. 1 (respectiv, 

stimulentele). 

Pentru anul 2012, potrivit art. 1 alin 2 din Legea nr. 283/2011, legiuitorul a stabilit 

că sporurile, indemnizațiile, compensațiile și celelalte elemente ale sistemului de salarizare 

care fac parte, potrivit legii, din salariul brut se mențin la același nivel cu cel ce se acordă 

personalului plătit din fonduri publice pentru luna decembrie 2011, în măsura în care 

personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții. 

Pentru anul 2013, potrivit art. 1 alin 2 din OUG nr. 19/2012 legiuitorul a prevăzut 

că sporurile, indemnizațiile, compensațiile și al celelalte elemente ale sistemului de 

salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut se majorează potrivit alin. (1), în 

măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții.”  

Potrivit art. 3 din OUG nr. 103/2013 în anul 2014, indemnizațiile, compensațiile, 

sporurile, majorările salariilor de bază prin acordarea de clase de salarizare suplimentare și 

alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare se stabilesc fără a lua în calcul 

drepturile incluse în salariul de bază conform prevederilor art. 14 din Legea nr. 285/2010 

privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice și ale art. 10 al art. 

II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010. Or, drepturile la care se referă art. 

14 din Legea nr. 285/2010 și art. 10 din art. II din OUG nr. 80/2010 sunt tocmai 

stimulentele (drepturi bănești acordate din fondurile constituite în temeiul Ordonanței 

Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și 
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completările ulterioare, și al Ordonanței Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor 

măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 116/2004). 

În anul 2015, indemnizațiile, compensațiile, sporurile, majorările salariilor de bază 

prin acordarea de clase de salarizare suplimentare și alte drepturi acordate potrivit actelor 

normative în vigoare se stabilesc fără a lua în calcul drepturile incluse în salariul de bază 

conform prevederilor art. 14 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a 

personalului plătit din fonduri publice și art. 10 al art. II din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 80/2010 – art. 3 din OUG nr. 83/2014. 

În anul 2016, potrivit art. 5 alin 4 din OUG nr. 57/2015, legiuitorul a reluat aceeași 

dispoziție privind modul de calcul al indemnizațiilor, compensațiilor, sporurilor, 

majorărilor salariilor de bază prin acordarea de clase de salarizare suplimentare și a altor 

drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare, în sensul că se stabilesc fără a lua 

în calcul drepturile incluse în salariul de bază conform prevederilor art. 14 din Legea nr. 

285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice și art. 

10 al art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010.  

Față de aceste prevederi legale clare, Curtea arată că nu pot fi primite susținerile 

recurenților în sensul că gradația corespunzătoare vechimii în muncă nu este un spor 

salarial, ci un element definitoriu al salariului de bază, astfel că această gradație trebuia 

calculată în funcție de salariul de bază rezultat în urma includerii stimulentelor de care au 

beneficiat recurenții, și nu cu eliminarea acestora. 

Contrar susținerilor recurenților, Curtea reține că în mod corect, intimata, după ce a 

adăugat salariului de bază drepturile bănești suplimentare prevăzute de art. 14 din Legea 

nr. 285/2010, a calculat gradația de vechime prin raportare doar la salariul de bază, ce nu 

includea și drepturile prevăzute de art. 14 din Legea nr. 285/2010. 

Din textele de lege anterior reproduse, reiese că deși la salariul de bază se adaugă 

drepturile prevăzute de art. 14 alin. 1 din Legea nr. 285/2010, (respectiv, stimulentul mediu 

din luna octombrie 2010), sporurile salariale se aplică prin raportare doar la salariul de 

bază inițial, ce nu include drepturile prevăzute de art. 14 alin. 1 din Legea nr. 285/2010.  

Mai mult, din art. 14 alin. 2 din Legea nr. 285/2010, rezultă că încă din anul 2011, 

drepturilor incluse în salariul de bază (stimulentului mediu) nu li se aplică sporurile 

salariale permanente, sporurile salariale fiind calculate prin raportare doar la valoarea 

salariului de bază, fără includerea stimulentului mediu.  

Instanța de recurs reține de asemenea că, potrivit dispozițiilor art. II, art. 11 din 

O.U.G. nr. 80/2011 aprobată prin Legea nr. 283/2011, stabilirea anumitor drepturi 

salariale, inclusiv a sporurilor se realizează fără a lua în calcul drepturile incluse în salariul 

de bază conform prevederilor art. 14 din Legea nr. 285/2010 și ale art. 10 din O.U.G. nr. 

80/2011. De asemenea, nici majorările salariilor de bază nu se calculează prin luarea în 

considerare a drepturilor incluse în salariul de bază conform prevederilor art. 14 din Legea 

nr. 285/2010. 

Aceeași situație se păstrează și în reglementările ulterioare, Legea nr. 283/2011, 

O.U.G. nr. 103/2013, O.U.G. nr. 83/2014. Sporurile permanente nu se raportează la întreg 

salariul de bază rezultat în urma cumulării salariului de bază anterior Legii nr. 285/2010 cu 

drepturile prevăzute de art. 14 din lege, ci se determină prin luarea în considerare doar a 

salariului de bază, cu excluderea acestor stimulente, care au fost adăugate salariului după 

01.01.2011. 

În concluzie, toate aceste dispoziții legale relevă voința legiuitorului cu privire la 

efectele includerii în salariul de bază a stimulentelor prevăzute de art. 14 alin. 1 din Legea 

nr. 285/2010, în sensul stabilirii drepturilor salariale subsecvente, precum sporurile 

permanente din prezenta cauză, fără a lua în calcul și drepturile incluse în salariul de bază. 

De altfel, drepturile incluse în salariul de bază conform prevederilor art. 14 din Legea nr. 

285/2010 au caracterul unor sume tranzitorii, iar odată ce aceste stimulente au fost 
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abrogate, ele nu pot fi considerate parte integrantă a salariului de bază, în funcție de care să 

se stabilească alte drepturi de natură salarială. 

 

4. Condițiile pentru invocarea necompetenței materiale ca motiv de ordine 

publică prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 3 C.proc.civ. Neinvocarea de către prima 

instanță a necompetenței materiale. Natura juridică a procesului-verbal de negociere a 

prețului de vânzare a unui pachet de acțiuni. Necesitatea aprobării procesului-verbal și 

a încheierii contractului de vânzare cumpărare de acțiuni de către consiliul local 

 

Potrivit art. 488 alin. 1 pct. 3 C.proc.civ. se poate dispune casarea unei hotărâri 

atunci când aceasta a fost dată cu încălcarea competenței de ordine publică a altei 

instanțe, invocată în condițiile legii. Într-adevăr, competența materială este de ordine 

publică, însă aceasta trebuie invocată în condițiile legii, respectiv cu respectarea 

prevederilor art. 130 alin. 2 C.proc.civ. conform căruia necompetența materială trebuie 

invocată de părți sau de judecător la primul termen de judecată la care părțile sunt legal 

citate în fața primei instanțe. În fața completului de contencios administrativ nu s-a 

verificat competența, în condițiile art. 131 C.proc.civ., și nici nu a fost invocată 

necompetența materială sau funcțională a Tribunalului Iași și a completului de contencios 

administrativ. 

Procesul-verbal de negociere a prețului de vânzare a acțiunilor reprezintă o etapă 

intermediară, nefiind suficientă încheierea acestui act pentru finalizarea procedurii. Mai 

mult, negocierea și stabilirea prețului prin procesul-verbal de negociere nu este suficientă 

pentru definitivarea tranzacției, ci este necesară încheierea contractului de vânzare-

cumpărare de acțiuni, precum și aprobarea acestor două acte de către Consiliul Local al 

orașului. 

 

Curtea de Apel Iași – Secția de contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 

58/16.01.2019 

 

Prin sentința civilă nr. XXXX Tribunalul Iași a respins excepția tardivității 

promovării acțiunii și excepția de neîndeplinire a procedurii prealabile, excepții invocate 

de pârâtul Unitatea Administrativ Teritorială H.. 

Totodată, prima instanță a respins cererea principală formulată de reclamantul 

Unitatea Administrativ Teritorială F. în contradictoriu cu pârâtul Unitatea Administrativ 

Teritorială H., precum și cererea reconvențională promovată de pârâtul reclamant Unitatea 

Administrativ Teritorială H. cu reclamantul pârât Unitatea Administrativ Teritorială F. 

În motivarea sentinței, Tribunalul Iași a reținut faptul că reclamanta contestă un 

proces-verbal întocmit la data de 28.07.2011 între UAT oraș F. și UAT oraș H., cu ocazia 

negocierii prețului de vânzare a unui procent de 1% din acțiunile deținute de Consiliul 

Local H. la SC xxx Sa H., către orașul F. În partea finală se consemnează că se hotărăște 

vânzarea unui număr de 160 acțiuni, reprezentând un procent de 1% din total capital social 

al SC x”XXX” SA H. la prețul nominal de xxx lei/acțiune, însumându-se prețul total de 

xxxxx lei.  

Procesul-verbal de negociere a prețului a fost aprobat prin HCL F. xxx/29.07.2011 

și prin HCL H. xxxx/28.07.2011. Prin HCL F. xxxx/31.05.2011 s-a aprobat cumpărarea 

celor 160 acțiuni. În urma unui control efectuat de Curtea de Conturi s-a constatat 

nerespectarea unor dispoziții legale referitoare la contabilitatea publică în ceea ce privește 

achitarea sumei de xxxx lei de către UAT F. către UAT H., reținându-se că plata este 

nelegală. Astfel, reclamanta a promovat prezenta acțiune. 
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Analizând cu prioritate excepția inadmisibilității acțiunii pentru lipsa procedurii 

prealabile, instanța a constatat că îndeplinirea unei asemenea proceduri este incompatibilă 

cu situația anulării propriului act.  

În ceea ce privește excepția tardivității acțiunii, instanța a reținut că, deși excepția a 

fost invocată, nu s-a făcut dovada rămânerii definitive a deciziei xx/2.07.2013 a Curții de 

Conturi prin care s-au stabilit neregulile ce stau la baza prezentului litigiu. 

În ceea ce privește fondul cererii principale, Tribunalul Iași a reținut că procesul-

verbal de negociere reprezintă un act preparator care a produs efecte numai ca urmare a 

aprobării sale de către cele două Consilii Locale și a aprobării vânzării, respectiv 

cumpărării celor 160 de acțiuni.  

Procesul-verbal de negociere are natura juridică a unui act preparator, care nu poate 

produce efecte juridice proprii. Tranzacția nu s-a produs ca urmare a întocmirii procesului-

verbal contestat, ci ca urmare a aprobării procesului-verbal și a cumpărării, respectiv 

vânzării prin trei HCL. 

În raport de dispozițiile art. 18 alin. (2) din Legea nr. 554/2004, potrivit cărora 

instanța este competentă să se pronunțe și asupra legalității operațiunilor administrative 

care au stat la baza emiterii actului supus judecății, s-a reținut că asupra unui act preparator 

care stă la baza unui act administrativ instanța se poate pronunța numai în situația în care 

se atacă acesta din urmă. 

Împotriva sentinței a promovat recurs Unitatea Administrativ Teritorială F., 

considerând-o nelegală, arătând că doctrina juridică arată că noțiunea de „operațiune 

administrativă”, deși este folosită de legislație, este necunoscută de doctrină și 

jurisprudența noastră, apreciind că terminologia poate fi deseori sursa de confuzie, iar 

„operațiunea administrativă” se caracterizează prin aceea ca nu produce efecte juridice. 

Invocând doctrina, recurenta a mai arătat că „operațiunea administrativă complexă” 

reprezintă un lanț de acte administrative (sau mai pe larg acte juridice) și provin de la 

autorități administrative diverse, iar „actele administrative complexe” sunt actele care au 

cel puțin doi autori, sunt manifestări de voința emise în regim de putere publica, 

unilaterale, care au fost adoptate în comun de două sau mai multe organe administrative. 

Consideră că procesul-verbal de negociere nr. 15768/28.07.2011 a cărui anulare a 

solicitat-o are caracteristicile unui act administrativ complex și nu ale unei „operațiuni 

administrative”, la care face referire art. 18 alin. 2 din Legea nr. 554/2004, nu este un act 

preparator, este un act juridic, este o manifestare de voința emisă de două organe 

administrative în regim de putere publică. 

 

Soluția instanței de recurs 

Referitor la motivul de ordine publică, invocat din oficiu, referitor la competența 

materială a Tribunalului Iași, se constată că potrivit art. 488 alin. 1 pct. 3 C.proc.civ. se 

poate dispune casarea unei hotărâri atunci când aceasta a fost dată cu încălcarea 

competenței de ordine publică a altei instanțe, invocată în condițiile legii. 

Într-adevăr, competența materială este de ordine publică, însă aceasta trebuie 

invocată în condițiile legii, respectiv cu respectarea prevederilor art. 130 alin. 2 C.proc.civ. 

conform căruia necompetența materială trebuie invocată de părți sau de judecător la primul 

termen de judecată la care părțile sunt legal citate în fața primei instanțe. 

În cauză, se constată că Tribunalul Iași a fost învestit cu soluționarea prezentei 

acțiuni, ca urmare a declinării competenței de către Judecătoria Iași, prin sentința civilă nr. 

xxx/25.11.2016. Ulterior, în fața Tribunalului Iași, completul specializat în materie civilă 

analizat competența funcțională a instanței, declinând cauza spre soluționare către Secția 

de contencios administrativ și fiscal a Tribunalului Iași. 
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În fața completului de contencios administrativ nu s-a verificat competența, în 

condițiile art. 131 C.proc.civ., și nici nu a fost invocată necompetența materială sau 

funcțională a Tribunalului Iași și a completului de contencios administrativ. 

Prin urmare, nu se poate reține că este incident motivul de nelegalitate prevăzut de 

art. 488 alin. 1 pct. 3 C.proc.civ., câtă vreme nu a fost invocată în condițiile legii 

necompetența materială a Tribunalului Iași, ca instanță de contencios administrativ. 

Pe de altă parte, trecând peste chestiunile de procedură referitoare la invocarea 

necompetenței materiale, Curtea constată că, având în vedere calificarea juridică dată de 

prima instanță procesului-verbal de negociere nr. xxxxx/28.07.2011, respectiv de act 

preparator al unui act administrativ, competentă să se pronunțe asupra operațiunilor 

administrative care stau la baza emiterii unui act administrativ, conform art. 18 alin. 2 din 

Legea nr. 554/2004, este tot instanța de contencios administrativ prevăzută de art. 8 alin. 1 

din același act normativ. 

În consecință, față de toate aceste argumente, se constată că nu poate fi reținută 

nelegalitatea sentinței recurate din perspectiva încălcării competenței materiale, nefiind 

incident motivul de ordine publică invocat din oficiu și prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 3 

C.proc.civ. 

Pe de altă parte, referitor la motivul de nelegalitate invocat de către recurentă în 

privința aplicării greșite a normelor de drept material, motiv prevăzut de art. 488 alin. 1 

pct. 8 C.proc.civ., Curtea observă că și acesta este nefondat. 

În mod corect, a calificat juridic actul ce face obiectul cererii de anulare formulată 

de către reclamantă, respectiv acela de act preparator, operațiune administrativă care stă la 

baza emiterii actului administrativ.  

Astfel, procesul-verbal de negociere încheiat la data de 28.06.2011 între Comisia de 

negociere a prețului de vânzare acțiunilor, constituită prin Hotărârea Consiliului local H. 

nr. xxx/31.03.2011 și comisia constituită prin Hotărâre a Consiliului Local H., așa cum 

rezultă din conținutul actului, hotărăște vânzarea unui număr de 160 de acțiuni, 

reprezentând un procent de 1% din total capital social al SC „XXX” SA H. la prețul 

nominal de xxx lei/acțiune, însumând un preț total de xxxx lei. 

Cu toate acestea, trebuie observat că această operațiune de negociere, transpusă în 

conținutul procesului-verbal din 28.06.2011, constituie o etapă a procedurii de cumpărare a 

unui număr de 160 de acțiuni deținute de Consiliul Local H. la SC x”XXX” SA H., 

procedură aprobată prin HCL F. nr. xxx/31.05.2011. Astfel, procedura de cumpărare a 

pachetului de acțiuni a fost demarată prin HCL nr. xxx/31.05.2011, procesul-verbal de 

negociere a prețului de vânzare a acțiunilor reprezentând o etapă intermediară, nefiind 

suficientă încheierea acestui act pentru finalizarea procedurii, după cum rezultă din art. 2 al 

hotărârii mai sus citate. 

Mai mult, negocierea și stabilirea prețului prin procesul-verbal de negociere nu este 

suficientă pentru definitivarea tranzacției, ci este necesară încheierea contractului de 

vânzare-cumpărare de acțiuni precum și aprobarea acestor două acte de către Consiliul 

Local al orașului. Or, aceste două acte au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local F. 

nr. xxx/29.07.2011, act administrativ prin care a fost finalizată procedura de cumpărarea a 

celor 160 de acțiuni de la Orașul H.. 

În consecință, actele administrative care creează obligații în sarcina Consiliului 

Local F. cu privire la tranzacționarea celor 160 de acțiuni de la Orașul H. sunt hotărârile 

Consiliului Local F. de demarare a procedurii și cea de aprobare a prețului de vânzare, 

precum și contractul de vânzare-cumpărare. 

În aceste condiții, analizarea corectitudinii stabilirii prețului tranzacției se poate 

face doar cu ocazia verificării legalității actului administrativ prin care se dă efect 

tranzacției, respectiv Hotărârea Consiliului Local de aprobare a procesului-verbal de 

negociere, respectiv HCL nr. xxx/29.07.2011, iar nu prin atacarea separată a procesului-
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verbal de negociere, care reprezintă doar o operațiune administrativă preparatoare a 

tranzacției, în sensul art. 18 alin. 2 din Legea nr. 554/2004, astfel cum corect a stabilit și 

prima instanță. 

Prin urmare, soluția de respingere a cererii de anulare a procesului-verbal de 

negociere, motivată de aplicare prevederilor art. 18 alin. 2 C.proc.civ. este una dată cu 

aplicarea corectă a normelor de drept material, astfel că recursul va fi respins ca 

neîntemeiat, iar sentința menținută. 

5. Impozit pe veniturile din transferul proprietății imobiliare. Vânzarea 

imobilelor prin licitație publică în procedura de executare silită. Stabilirea bazei de 

impozitare prin raportare la valoarea specificată în actele de adjudecare 

 

Baza de impunere se stabilește prin raportare, în primul rând, la actul prin care se 

transferă dreptul de proprietate, iar, în al doilea rând, la o valoare minimă stabilită prin 

expertiza întocmită de camera notarilor publici. În cauză, nu avem, într-adevăr o valoare 

declarată de părți în actele care transferă dreptul de proprietate, întrucât transferul a 

operat în baza unor acte de adjudecare prin licitație, în cursul procedurii de executare 

silită. Cu toate acestea, valoarea indicată în actele de adjudecare poate fi considerată o 

valoare declarată de părți, în sensul art. 77
1
 alin. 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal, chiar dacă modalitatea de stabilire a prețului nu a avut la bază acordul părților, ci 

regulile de procedură din cadrul executării silite. De asemenea, Curtea constată că 

stabilirea venitului rezultat din transferul bunurilor imobile prin raportare la valoarea 

stabilită printr-o expertiză efectuată în cursul procedurii de executare silită, este lipsită de 

temei legal, așa cu a subliniat și prima instanță, câtă vreme pentru organul fiscal valorile 

de referință ce trebuie avute în vedere la stabilirea bazei de impunere în vederea 

determinării impozitului pe veniturile rezultate din transferul proprietăților imobiliare din 

patrimoniul personal sunt cele stabilite prin expertiza anuală întocmită de camera 

notarilor publici. 

 

Curtea de Apel Iași – Secția de contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 

150/30.01.2019  

 

Prin sentința nr. XXX din data de 13.06.2017 a Tribunalului Iași a fost admisă 

contestația formulată de D.I.B., în contradictoriu cu pârâta Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice Iași, reprezentată de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice 

Iași și Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași și au fost anulate decizia nr. 

XXX/28.10.2016 privind soluționarea contestației fiscale nr. XXX/18.03.2016 și, în parte, 

deciziile de impunere anuale pentru veniturile din transferul proprietăților imobiliare din 

patrimoniul personal nr. 2230133968705/08.02.2016, 2230135748882/27.08.2016, 

2230121662965/29.01.2015, 2230121663259/29.01.2015 și nr. 

2230121663137/29.01.2015, emise de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași, 

pentru suma totală de 19.007,5 lei, reprezentând diferență de impozit calculat nelegal ca 

urmare a aplicării bazei de impozitare la valoarea de evaluare a bunurilor, potrivit 

raportului de expertiză și nu la valoarea specificată în actele de adjudecare.  

Prin aceeași hotărâre judecătorească instanța de fond a dispus obligarea pârâtelor la 

restituirea sumei de 19007,50 lei, reprezentând diferență de impozit calculat nelegal ca 

urmare a aplicării bazei de impozitare la valoarea de evaluare a bunurilor, potrivit 

raportului de expertiză și nu la valoarea specificată în actele de adjudecare, achitată de 

reclamantă la data de 09.02.2016 precum și la plata dobânzii fiscale aferente, calculate de 

la data plății și până la data restituirii efective. 
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În motivarea sentinței, s-a reținut că, prin actele de adjudecare din data de 

12.11.2014, în care soții D.I.B. și D.P. au avut calitatea de debitori, s-a procedat la 

vânzarea silită a unui număr de 5 suprafețe de teren proprietatea lor, situate în zona Șes 

Bahlui, Iași, ca urmare a executării silite pornite de creditoarea „Y.” Bank România SA 

Toate cele 5 suprafețe de teren au fost adjudecate de către creditoarea „Y.” Bank 

România SA la un preț reprezentând 75% din valoarea evaluată a acestora. 

În urma acestei vânzări, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași a emis 

deciziile de impunere anuale pentru veniturile din transferul proprietăților imobiliare din 

patrimoniul personal pentru anul 2014 nr. 2230133968705 din 08.02.2016, 

2230135748882 din 27.08.2016, 2230121662965 din 29.01.2015, 2230121663259 din 

29.01.2015 și nr. 2230121663137 din 29.01.2015, calculând în sarcina reclamantei un 

impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal în 

sumă totală de 83.950 lei, aferent unei baze de impunere de 50% stabilită potrivit 

rapoartelor de expertiză întocmite de expert tehnic imobiliar, aflate în copie la dosarul 

cauzei. 

Tribunalul Iași a arătat că deciziile de impunere sunt nelegale, deoarece baza de 

impunere avută în vedere de organul fiscal la stabilirea impozitului nu a fost reprezentată 

de valoarea reală de tranzacționare a bunurilor mobile, respectiv de prețul la care terenurile 

au fost adjudecate potrivit art. 846 alin.(8) din Codul de procedură civilă, organul fiscal 

având în vedere ca și bază de impunere valoarea care a constituit prețul de pornire al 

terenurilor la prima licitație, la care însă bunurile nu au fost vândute (100% din valoarea 

evaluată). 

A mai precizat prima instanță că valorile la care au fost adjudecate suprafețele de 

teren sunt net superioare valorii orientative prevăzute de grila notarilor publici, la care 

dispozițiile art. 77
1 

alin.(4) din Legea nr. 571/2003 face trimitere, așa cum reiese din adresa 

nr. 221/02.02.2016 emisă de Camera Notarilor Publici Iași (terenul nefiind prevăzut în 

Nomenclatorul stradal este încadrat în zona E de estimare a terenurilor care, potrivit 

Raportului de evaluare înregistrat la Camera Notarilor Publici sub nr. 3581/18.12.2013 are 

ca preț minim de tranzacționare a terenurilor suma de 10 euro/mp). 

Din această perspectivă, în acord cu reclamanta instanța de fond a apreciat că nu 

există nici un temei legal pentru calcularea impozitului la valoarea raportului de expertiză 

din dosarul de executare atâta timp cât actul de proprietate este actul de adjudecare și 

valoarea tranzacției este mai mare decât cea înscrisă în expertiza notarială. 

Ca efect al aplicării greșite a legii, reclamanta a fost obligată să plătească cu titlu de 

impozit o sumă mai mare decât cea datorată, respectiv: pentru fiecare dintre cele 4 

suprafețe de 13.000 mp teren adjudecate la valoare de 2.787.000 lei fiecare, organul fiscal 

a stabilit cu titlu de impozit suma de 20.580 lei aferentă unei baze de impunere de 

1.858.000 lei (50% din valoarea evaluată de 3.716.000 lei), deși baza reală de impunere era 

1.393.000 lei (50% din prețul de adjudecare), sumă căreia îi corespunde un impozit de 

15.930 lei, calculat potrivit art. 77 ind. 1 alin. 1 lit. b liniuța a II a din Codul fiscal anterior. 

Așadar, s-a constatat ca efect al stabilirii unei baze de impunere greșite, reclamanta 

a plătit nedatorat suma totală de 19.007, 5 lei (câte 4650 lei pentru fiecare suprafață de 

teren de 13.000 mp și 407,5 lei pentru suprafață de 1000 mp),  

Având în vedere că suma de 83.950 lei stabilită prin cele 5 decizii de impunere a 

fost achitată la data de 09.02.2016 potrivit foii de vărsământ nr. 22301651593 și a 

Ordinului de plată de la aceeași dată, concomitent cu admiterea capetelor de cerere 

principale tribunalul a apreciat că se impune, ca urmare a constatării caracterului parțial 

nelegal al deciziilor de impunere, și restituirea sumei de 19.007,5 lei. 

Împotriva acestei sentințe a declarat recurs pârâta Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice Iași, invocând motivul de casare prevăzut de dispozițiile art. 488 alin. 

(1) pct. 8 din C.proc.civ. 
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În motivarea recursului s-a arătat că transferul dreptului de proprietate asupra 

bunurilor imobile este supus impunerii în momentul realizării acestuia, indiferent de natura 

sau tipul actului prin care se realizează acest transfer, inclusiv acte de adjudecare și 

indiferent dacă valoarea tranzacției este sau nu decontată între părți în momentul încheierii 

acestuia. 

În cazul în care transferul dreptului de proprietate asupra imobilului se face prin 

executare silită judecătorească, contribuabilul din patrimoniul căruia se transferă dreptul de 

proprietate datorează impozit pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din 

patrimoniul personal, în conformitate cu prevederile art. 77
1
 din Legea nr. 571/2003 

privind Codul fiscal, iar plata poate fi făcută de către acesta sau de către organele de 

executare silită în numele debitorului. 

Referitor la impozitul datorat, potrivit reglementărilor legale, în cazul în care 

valoarea declarată de părți este mai mică decât valoarea orientativă stabilită prin 

expertizele întocmite de camerele notarilor publici, impozitul se va calcula la această din 

urmă valoare. 

Executorul judecătoresc nu are obligația să rețină la sursă, la fel ca notarii, 

impozitele datorate în cazul tranzacțiilor imobiliare, drept pentru care, în cazul bunurilor 

adjudecate prin citație, foștii deținători ai bunului sunt obligați să plătească impozitul pe 

venit rezultat în urma tranzacției, astfel că, după efectuarea tranzacției, aceștia au obligația 

ca în 10 zile să depună la organul fiscal competent declarații pentru stabilirea impozitului 

pe venit. 

Cu privire la plata dobânzii fiscale a solicitat să fie respinsă, deoarece conform pct. 

2 Anexa 1 capitolul 1 din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1899/2004 este 

stipulată aprobarea Procedurii de restituire și de rambursare a sumelor de la buget, precum 

și de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau 

rambursate. 

 

Soluția instanței de recurs 

Prin cererea de recurs s-a invocat faptul că Tribunalul Iași a făcut o greșită aplicare 

a normelor de drept material referitoare la modul de calcul al impozitului pe veniturile din 

transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, precum și cele referitoare la 

acordarea dobânzii fiscal pentru cererile de restituire, motive circumscrise motivului de 

nelegalitate prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 8 C.proc.civ. 

Referitor la prima chestiune litigioasă, Curtea subliniază că nu sunt în discuție nici 

caracterul obligatoriu al impozitului de venitul din transferul proprietăților imobiliare 

obținut ca urmare a executării silite și nici obligațiile ce îi revin proprietarului din 

patrimoniului căruia au fost transferate imobilele în cadrul procedurii de executare silită. 

Chestiunea litigioasă rezultă din modul diferit de interpretare și aplicare a prevederilor 

legale referitoare la stabilirea bazei de impunere în cazul impozitului datorat pentru 

veniturile din transferul proprietății imobiliare din patrimoniul personal, în situația 

particulară a vânzării silite imobiliare. 

Astfel, organul fiscal a stabilit baza de impunere prin raportare la 50% din valoarea 

stabilită potrivit rapoartelor de expertiză întocmite de expertul tehnic imobiliar, invocând 

prevederile art. 77 ind. 1 alin. 4 și 6 din Legea nr. 571/2003, precum și pct. 151 ind. 5 din 

Normele metodologice aprobate prin HG nr. 44/2004. 

Citând și aplicând aceleași dispoziții legale, prima instanță a ajuns la o interpretare 

și aplicare diferită, care este și cea legală.  

În conformitate cu prevederile art. 77 ind. 1
 
alin. 4 din Legea nr. 571/2003 privind 

Codul fiscal, se stabilește ca regulă că la transferul dreptului de proprietate și al 

dezmembrămintelor acestuia asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente 

acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, contribuabilii datorează 

un impozit care se calculează la valoarea declarată de părți în actul prin care se transferă 
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dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale. De asemenea, s-a mai prevăzut că în 

cazul în care valoarea declarată este inferioară valorii orientative stabilite prin expertiza 

întocmită de camera notarilor publici, impozitul se va calcula la nivelul valorii stabilite 

prin expertiză, cu unele excepții care nu sunt incidente în cauză. 

Din textul de lege menționat rezultă că baza de impunere se stabilește prin 

raportare, în primul rând, la actul prin care se transferă dreptul de proprietate, iar, în al 

doilea rând, la o valoare minimă stabilită prin expertiza întocmită de camera notarilor 

publici. 

În cauză, nu avem, într-adevăr, o valoare declarată de părți în actele care transferă 

dreptul de proprietate, întrucât transferul a operat în baza unor acte de adjudecare prin 

licitație, în cursul procedurii de executare silită. Cu toate acestea, valoarea indicată în 

actele de adjudecare poate fi considerată o valoare declarată de părți, în sensul art. 77 ind. 

1 alin. 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, chiar dacă modalitatea de stabilire a 

prețului nu a avut la bază acordul părților, ci regulile de procedură din cadrul executării 

silite. 

De asemenea, Curtea constată că stabilirea venitului rezultat din transferul 

bunurilor imobile prin raportare la valoarea stabilită printr-o expertiză efectuată în cursul 

procedurii de executare silită, este lipsită de temei legal, așa cu a subliniat și prima 

instanță, câtă vreme pentru organul fiscal valorile de referință ce trebuie avute în vedere la 

stabilirea bazei de impunere în vederea determinării impozitului pe veniturile rezultate din 

transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal sunt cele stabilite prin 

expertiza anuală întocmită de camera notarilor publici. 

Mai mult, așa cum judicios a detaliat prima instanță, prețul terenurilor cu privire la 

care transferul dreptului de proprietate s-a realizat prin licitație este în mod evident mai 

mare decât valoarea orientativă stabilită prin raportul de evaluare înregistrat la Camera 

Notarilor Publici la nr. xxx/18.12.2013, Curtea constată că organul fiscal avea în obligația 

de a adopta soluția de calculare a impozitului, în acord cu prevederile legale mai sus 

menționate, prin raportare la prețul de adjudecare.  

În consecință, Curtea constată că Tribunalul a stabilit corect că organul fiscal a 

aplicat eronat dispozițiile art. 77 ind. 1 alin. 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 

sentința recurată fiind legală din acest punct de vedere. 

Cu privire la dobânda fiscală la care a fost obligat organul fiscal, instanța de recurs 

constată că în cauză sunt aplicabile prevederile Noului Cod de procedură fiscală, aprobat 

prin Legea nr. 207/2015, în vigoare la data efectuării plății nedatorate de către reclamantă, 

respectiv 09.02.2016, dată de la care s-a născut și dreptul reclamantei la dobândă fiscală 

pentru suma a cărei restituire o solicită, conform art. 182 alin. 2 din Legea nr. 207/2015, 

potrivit cărora în cazul creanțelor contribuabilului/plătitorului rezultate din anularea unui 

act administrativ fiscal prin care au fost stabilite obligații fiscale de plată și care au fost 

stinse anterior anulării, contribuabilul/plătitorul este îndreptățit la dobândă începând cu 

ziua în care a operat stingerea creanței fiscale individualizate în actul administrativ anulat 

și până în ziua restituirii. 

Față de aceste dispoziții legale, rezultă că soluția primei instanțe de obligare a 

organului fiscal la plata dobânzii fiscale începând cu data achitării de către reclamantă a 

sumei de 19.007,50 lei este una legală, prevederile invocate de recurentă în cererea de 

recurs nefiind aplicabile în cauză. 

6. Funcționar public. Decizie nelegală de încetare de drept a raportului de 

serviciu. Principiului priorităţii dreptului UE faţă de dreptul naţional. Efectului direct al 

directivelor 
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Reglementare naţională precum cea în discuţie în litigiul principal, care prevede că 

raportul de serviciu încetează prin împlinirea vârstei de pensionare, stabilită în mod 

diferit în funcţie de sexul lucrătorului, constituie o discriminare directă interzisă de 

directiva 2006/54/CE şi atrage nulitatea deciziei de încetare de drept a raportului de 

serviciu cu consecinţă reintegrării în funcţia publică deţinută anterior. 

Temei de drept:  

Directiva 2006/54/CE din 5 iulie 2006 

art. 106 alin 1 şi alin 2 din Legea nr. 188/19, Legea nr. 263/2010 

 

Curtea de Apel Iași –Secția de contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 

288/25.02.2019 

 

1. Circumstanțele cauzei 

Cadrul procesual 

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Iași 

reclamanta X a chemat în judecată pârâtele Direcţia Generală Regională a Finanţelor 

Publice Iaşi şi Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi în numele şi pentru 

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Vaslui, solicitând anularea Deciziei nr. DGR 3256 

din 21 mai 2018, reintegrarea în funcţia publică deţinută anterior, obligarea paratei la plata 

unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate, reactualizate, începând cu data de 

10.06.2018 şi până la reluarea efectivă a raporturilor de serviciu. De asemenea, reclamanta 

a solicitat şi suspendarea executării deciziei nr. DGR 3256 din 21 mai 2018 emisă de 

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, până la soluţionarea pe fond a 

cauzei precum şi obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată. 

2. Hotărârea instanței de fond 

Prin sentinţa civilă nr. 1591/01.11.2018 pronunţată de Tribunalul Iaşi, s-a admis 

acţiunea formulată de reclamanta X în contradictoriu cu pârâtele Direcţia Generală 

Regională a Finanţelor Publice Iaşi şi Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi 

în numele şi pentru Administraţia Judeţeană a Finanţelor Vaslui, s-a anulat Decizia nr. 

DGR 3256 din 21 mai 2018 emisă de pârâtă, s-a dispus reintegrarea reclamantei în funcţia 

publică deţinută anterior emiterii deciziei, aceea de consilier clasa I, grad profesional 

superior, gradaţia 5 – Compartimentul cazier Fiscal –AJP Vaslui – DGRFP Iaşi, în vederea 

continuării raportului de serviciu până la împlinirea vârstei de 65 ani, fiind obligată pârâta 

la plata către reclamantă a unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi 

reactualizate şi a celorlalte drepturi de care aceasta ar fi beneficiat, începând cu data de 

10.06.2018 şi până la momentul reintegrării efective. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat în termen recurs pârâta Direcţia Generală 

Regională a Finanţelor Publice Iaşi - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Vaslui criticând-

o pentru netemeinicie şi nelegalitate. 

3 Motivele de recurs înfăţişate de recurentă și apărările formulate de intimată 

În motivarea recursului se arată că Tribunalul dă o interpretare diferită a 

dispoziţiilor legale în materie şi a materialului probator administrat în cauză, hotărârea 

pronunţată fiind lipsită de temei legal, dată cu încălcarea şi aplicarea greşită a legii, 

solicitând casarea sentinţei recurate şi respingerea acţiunii aşa cum a fost formulată. 

Recurenta invocă incidenţa motivului de recurs prevăzut de art. 488 pct. 8 

C.proc.civ. potrivit cărora casarea hotărârii primei instanțe se poate cere când hotărârea a 

fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material. 

Recurenta susține că, analizând actele și lucrările dosarului, respectiv verificând 

legalitatea și temeinicia deciziei nr. 3256/21.05.2018 în limita motivelor de fapt și de drept 

invocate în cererea introductiva, instanţa de fond a apreciat că „actul administrativ 
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contestat în prezenta cauza este nelegal”, motivat de faptul că „decizia constatării 

încetării raportului de serviciu a fost emisă în contextul în care exista o diferenţa de 

tratament față de reclamantă, în raport cu angajaţii bărbaţi, la încetarea raportului de 

serviciu, diferenţă ce constituie o discriminare directă pe criterii de sex”. 

În motivarea sentinţei civile nr. 1591/CA/01.11.2018, Tribunalul Iaşi a expus, pe de 

o parte, prevederile legale aplicabile în materia încetării de drept a raportului de serviciu al 

funcţionarului publici pentru îndeplinirea cumulativă a condiţiilor privind vârsta standard 

de pensionare și stagiul minim de cotizare (art. 98 alin. 1 lit. d și art. 98 alin. 2 din Legea 

nr. 188/1999 republcată privind Statutul funcţionarilor publici, art. 52, art. 53 alin. 1 și 

Anexa nr. 5 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii), iar pe de altă parte, 

jurisprudența europeană (Directiva 2006/54/CE din 05 iulie 2006, Hotărârea Curţii de 

Justiţie a Uniunii Europene din 18 noiembrie 2010, Directiva 2002/73/CE din 23 

septembrie 2002, Directiva 79/7/CEE), aplicând, în luarea deciziei, exclusiv „principiul 

supremaţiei dreptului Uniunii Europene în raport cu legislaţiile naţionale ale statelor 

membre și jurisprudența comunitară citată”. 

Referitor la prevederile legale interne aplicabile în materia încetării de drept a 

raportului de serviciu al funcţionarului public pentru îndeplinirea cumulativa a condiţiilor 

privind vârsta standard de pensionare și stagiul minim de cotizare, temei de drept al 

deciziei nr. 3256/21.05.2018, contestată în speţă, instanţa de fond în mod corect nu reține 

încălcarea de către instituţia pârâtă a vreunei norme legale incidente de a cărei respectare 

este ţinut angajatorul, constatând însă existența unei discriminări directe în care reclamanta 

este tratată mai puţin favorabil, pe criterii de sex, deși comparativ cu bărbaţii are dreptul la 

muncă în condiţii de egalitate”. 

Pentru a reține existența discriminării în speţă, ce reiese din compararea legilor 

interne aplicabile cu jurisprudența comunitară și din lipsa transpunerii directivelor 

europene în materie în legislaţia naţională, instanţa de fond a reţinut că „marja de apreciere 

recunoscută autorităţilor publice în privinţa politicii sociale se impune a fi interpretată în 

contextul jurisprudenței CJUE", apreciind, contrar legislaţiei naţionale la a cărei respectare 

și aplicare este obligată instituţia publică angajatoare, că „pensionarea femeii la o vârstă 

diferită față de bărbat nu poate fi atributul exclusiv al voinţei angajatorului". 

În cauză, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi a respectat și aplicat 

corespunzător prevederile legale aplicabile în materia încetării de drept a raportului de 

serviciu al funcţionarului public, respectiv exclusiv Legea nr. 188/1999 republicată privind 

statutul funcţionarilor publici. 

Nelegalitatea soluţiei primei instanţe rezulta din faptul ca Tribunalul Iaşi a constatat 

existenta unei discriminări, doar prin raportare la legislaţia comunitara și la jurisprudența 

CJUE în materie, fără a avea în vedere faptul ca aceste prevederi generale nu au 

aplicabilitate în situaţia funcţionarilor publici în lipsa completării în acest sens a 

prevederilor speciale naţionale, respectiv ale Statutului funcţionarilor publici. 

În condiţiile în care activitatea funcţionarilor publici este reglementată prin 

prevederi cu caracter special, respectiv Statutul funcţionarilor publici, era absolut necesar 

ca acest principiu să fi fost transpus în actul normativ. Ori, nici art. 98 ce reglementează 

cazurile de încetare de drept a raportului de serviciu, nici art. 117 („Dispoziţiile prezentei 

legi se completează cu prevederile legislaţiei muncii, precum şi cu reglementările de drept 

comun civile, administrative sau penale, după caz, în măsura în care nu contravin 

legislaţiei specifice funcţiei publice") nu fac vreo referire expresă la principiul consacrat de 

legislaţia și jurisprudența comunitara. 

Având în vedere principiul potrivit căruia o norma generala nu poate înlătura de la 

aplicare o norma specială, în speţa Legea nr. 188/1999 republicată prin art. 98 în vigoare la 

data de 21.05.2018 când a fost emis actul administrativ, invocă aplicarea greşită a legii de 

către instanţa de fond şi respectarea de către paratul angajator a prevederilor legale 

incidente în cauza, în vigoare la data emiterii actului administrativ contestat. 
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Anularea deciziei nr. 3256/21.05.2018, exclusiv pentru motive ce ţin de 

nerespectarea în cauza a principiului supremaţiei dreptului UE în raport cu legislaţia 

naţionala, echivalează cu o sancţiune incorecta și nedreapta aplicata emitentului actului 

administrativ căruia i se recunoaşte în speţa respectarea legii, prin neimputarea vreunei 

încălcări a prevederilor legale speciale incidente în raport de statutul de funcţionar public 

al reclamantei. 

În ceea ce priveşte jurisprudența comunitara pe care se întemeiază soluţia instanţei 

de fond, consideră ca aceasta nu este de natura a conduce exclusiv și în mod automat la 

existenta unui tratament discriminatoriu. 

Pe de o parte, Directiva 2006/54/CE reglementează opţiunea, iar nu obligativitatea 

statelor membre de a transpune directivele comunitare în legislaţia interna
4 

(art. 3 - "Statele 

membre pot să menţină sau să adopte măsuri în sensul articolului 141 alineatul 4 din tratat, 

pentru a asigura în mod concret o deplină egalitate intre bărbaţi şi femei în viaţa 

profesională"). 

Pe de o parte, așa-zisul "tratament diferit aplicat reclamantei" reţinut de instanţa ca 

urmare a constatării încetării de drept a raportului sau de serviciu la vârsta de 60 ani și 10 

luni când au fost îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute de art. 98 din legea speciala a 

Statutului funcţionarilor publici în acord cu legea generala a sistemului unitar de pensii, 

față de vârsta de 65 ani prevăzuta pentru pensionarea de drept a bărbaţilor, se justifica în 

scopul respectării, interpretării și aplicării corecte a legii, un astfel de tratament 

reprezentând o metoda adecvata și necesara în sensul art. 2 alin. 3 din OG 137/2000R 

privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare ("Sunt discriminatorii, 

potrivit prezentei ordonanţe, prevederile, criteriile sau practicile aparent neutre care 

dezavantajează anumite persoane, pe baza criteriilor prevăzute la alin. 1, faţă de alte 

persoane, în afără cazului în care aceste prevederi, criterii sau practici sunt justificate 

obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate şi 

necesarei, iar nu discriminare directa în sensul directivei europene citata de instanţa de 

fond. 

La analiza existentei unei fapte discriminatorii în sensul legii, respectiv a existentei 

caracterului ilicit al unei fapte, instanţa de judecata nu poate depăși limitele de competenta 

și nu poate refuza, astfel, aplicarea corespunzătoare a unor acte normative cu putere de lege 

în vigoare, considerând ca sunt discriminatorii, înlocuindu-le cu norme create pe cale 

judiciara sau cu prevederi cuprinse în alte acte normative. 

Acest principiu încălcat flagrant în prezenta cauza prin sentinţa recurata a fost 

recunoscut și de Curtea Constituţionala prin deciziile nr. 818 - 821/03.07.2008. "general 

obligatorii" potrivit art. 147 alin. 4 din Constituţia României și art 31 alin. 1 din Legea nr. 

47/1992, prin care s-a statuat ca prevederile "art. 1, art. 2 alin. 3 și art. 27 alin. 1 din OG nr. 

137/2000R sunt neconstituţionale în măsura în care din acestea se desprinde înţelesul că 

instanţele judecătoreşti au competenţa să anuleze ori să refuze aplicarea unor acte 

normative cu putere de lege, considerând că sunt discriminatorii şi să le înlocuiască cu 

norme create pe cale judiciară sau cu prevederi cuprinse în alte acte normative". 

Aşadar, așa cum a reţinut și Înalta Curte de Casaţie și Justiţie prin decizia nr. 

2/2015 pronunţata de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, obligatorie 

potrivit art. 521 alin. 3 C.proc.civ., „aceste decizii ale Curţii Constituţionale au avut în 

vedere, nu doar situaţia în care instanţele ar anula prevederi legale, ci şi situaţiile în care ar 

aplica prevederi din acte normative inaplicabile în cazurile deduse judecăţii, indiferent de 

forţa lor juridică”. Şi într-un asemenea caz ar fi încălcat principiul separaţiei puterilor în 

stat, întrucât instanţa de judecată ar intra în domeniul de competenţă al puterii executive şi 

ar crea norme de drept noi în aplicarea legii, fără să aibă această competenţă constituţională 

şi legală. Prin Decizia nr. 2/2015, ICCJ a statuat că, raportat la art. 1 6  alin. 2 din 

Constituţie potrivit căruia nimeni nu este mai presus de lege, „nimeni nu poate invoca 

principiul nediscriminării pentru a obţine un anumit tratament, cu încălcarea legii. 
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Dimpotrivă, în fiecare litigiu, reclamantul va trebui să probeze legalitatea şi temeinicia 

cererii sale, ce nu se poate baza pe invocarea discriminării sau a egalităţii de tratament în 

raport cu soluţia pronunţată de o altă instanţă, ci pe argumente de interpretare şi aplicare 

corectă a legii, chiar şi în situaţia în care invocă o astfel de hotărâre”. 

Prin aceeaşi hotărâre, ICCJ a reţinut că „existenţa discriminării poate fi analizată, 

exclusiv în raport cu actele normative care instituie un tratament diferenţiat, şi nu în raport 

cu hotărârile judecătoreşti prin care se stabilesc drepturi în favoarea anumitor persoane”, 

inclusiv hotărâri judecătoreşti pronunţate de instanţe europene, context în care sentinţa nr. 

1591/01.11.2018 este susceptibilă de casare fiind pronunţată exclusiv în raport cu 

jurisprudența comunitară în materia discriminării, cu ignorarea totală a actelor normative 

interne la a căror respectare este obligat emitentul recurent în speţă. 

A menţine interpretarea instanţei de fond reprezintă încălcarea principiului 

separaţiei puterilor în stat, consacrat prin art. 1 alin. 4 din Constituţie, precum şi a art. 61 

alin. 1 potrivit căruia Parlamentul este unica autoritate legiuitoare a ţării, soluţia instanţei 

de fond echivalând cu înlocuirea unor acte normative cu putere de lege, respectiv Legea nr. 

188/1999 republicată privind statutul funcţionarilor publici cu hotărâri judecătoreşti. 

ICCJ a reţinut că în sistemul de drept românesc jurisprudența nu constituie izvor de 

drept, instanţele judecătoreşti nefiind ţinute de soluţiile pronunţate anterior de alte instanţe, 

în speţă deciziile nr. 652/2016 și nr. 2892/2010 ale Curţii de Apel Suceava, respectiv Curţii 

de Apel Bucureşti invocate de reclamantă în cererea introductivă. 

În acest context, în jurisprudența sa, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a 

statuat în mod constant că divergenţele de jurisprudență constituie, prin natura lor, 

consecinţa inerentă a oricărui sistem judiciar care se bazează pe un ansamblu de instanţe de 

fond, având competenţă în raza lor teritorială. 

Instanţa de fond în mod nelegal a anulat actul contestat, în condiţiile în care, la 

dosarul cauzei, nu a fost depusă nicio probă din care să rezulte că ar exista vreo 

discriminare împotriva reclamantei, în baza vreunui motiv, fiind incident astfel art. 488 pct. 

8 C.proc.civ. 

Cu aplicarea greşită a legii a reţinut instanţa de fond existența unei discriminări și a 

unei diferenţe de tratament față de reclamantă în raport cu angajaţii bărbaţi în lipsa vreunei 

probe utile, concludente și pertinente administrată de reclamantă în acest sens, încălcând 

astfel atât principiul potrivit căruia sarcina probei incumbă reclamantei (art. 249 

C.proc.civ.), cât și prezumţia nediscriminării. 

Pe de altă parte, în ceea ce priveşte Decizia Curţii Constituţionale din data de 5 

iunie 2018, prin care a fost admisă excepţia de neconstituționalitate a art. 53 alin. 1 lit. c) 

teza întâi din Legea nr. 263/2010 și ale art. 56 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 53/2006 privind 

Codul Muncii, arată faptul că această decizie este ulterioară Deciziei nr. 3256/21.05.2018 

emisă de către D.G.R.F.P. Iaşi, contestată în prezenta cauză. 

În conformitate cu prevederile art. 147 alin. 4 din Constituţie, „Deciziile Curţii 

Constituţionale se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile 

sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor”. 

Art. 147 alin. 1 din Constituţie stabileşte, în privinţa legilor şi ordonanţelor în 

vigoare, constatate ca fiind neconstituţionale, că acestea „îşi încetează efectele juridice la 

45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, 

Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu 

dispoziţiile Constituţiei. 

Aşadar, atât la momentul emiterii actului administrativ contestat, cât și la momentul 

prezentului recurs, prevederile legale pe care se sprijină decizia nr. 3256/21.05.2018, 

aplicate în mod corespunzător de instituţia publică emitentă, sunt în vigoare și produc 

efecte juridice. 

Totodată, cu privire la Decizia CCR nr. 387/05.06.2018, instanţa de fond nu a avut 

în vedere faptul că aceasta a vizat excepţia de neconstituționalitate a prevederilor art. 56 
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alin. 1 lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2006 privind Codul Muncii, prin urmare 

dispoziţiile Curţii Constituţionale se aplică doar personalului contractual din cadrul 

D.G.R.F.P. Iaşi, nu și funcţionarilor publici. în acest sens, prin adresa nr. 

117854/16.10.2018, D.G.R.F.P. Iaşi a depus la dosarul cauzei punctul de vedere nr. 

46102/13.09.2018 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici cu privire la modalitatea 

de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 156/2018 și ale Deciziei Curţii Constituţionale nr. 

387/05.06.2018, publicată în M.Of. nr. 642/24.07.2018. 

Intimata a formulat întâmpinare solicitând respingerea recursului şi menţinerea 

sentinţei Tribunalului ca legală şi temeinică reluând susținerile și apărările formulate în 

fața primei instanțe. 

4. Soluţia şi considerentele instanţei de recurs 

Analizând actele şi lucrările dosarului, în raport de dispoziţiile legale incidente, 

motivele de recurs invocate şi din oficiu, Curtea constată că recursul este nefondat pentru 

următoarele considerente: 

În mod corect prima instanţă a admis acţiunea formulată de reclamanta X privind 

anularea Decizia nr. DGR 3256/21.05.2018, emisă de către D.G.R.F.P. Iaşi, după o 

evaluare completă și detaliată a probelor administrate și a dispozițiilor legale incidente în 

speță. 

În considerentele sentinței pe care instanța de recurs și le însușește, sunt prezentate, 

într-o manieră clară și completă, argumentele pertinente care au stat la baza adoptării 

soluției. Tot cu argumente pertinente, prima instanță a înlăturat susținerile formulate de 

recurentă, demonstrând pe baza probatoriului administrat în dosar și a prevederilor legale 

incidente în speță că cererea de chemare în judecată este întemeiată. 

Efectuând propria verificare a aspectelor deduse judecății, raportat la criticile din 

cererea de recurs, Curtea de apel reține că reclamanta X, în calitate de fost funcţionar 

public în cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi - A.J.F.P. Vaslui - 

compartimentul Registru Contribuabili şi Declaraţii Fiscale - Persoane Fizice, a solicitat 

anularea actului administrativ-fiscal reprezentat de Decizia nr. DGR 3256/21.05.2018, 

emisă de către D.G.R.F.P. Iaşi, prin care s-a dispus încetarea de drept a raportului de 

serviciu al funcţionarului public, ca urmare a îndeplinirii cumulative a condiţiilor legale de 

vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare. De asemenea, 

funcţionarul public a solicitat prin aceeaşi acţiune reintegrarea în funcţia publică deţinută 

anterior și obligarea instituţiei la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, 

majorate, reactualizate, începând cu data de 10.06.2018 și până la reluarea efectivă a 

raporturilor de serviciu. 

În drept, potrivit art. 106 alin 1 şi alin 2 din Legea nr. 188/1999 privind statutul 

funcţionarilor publici: „(1) În cazul în care raportul de serviciu a încetat din motive pe care 

funcţionarul public le consideră netemeinice sau nelegale, acesta poate cere instanţei de 

contencios administrativ anularea actului administrativ prin care s-a constatat sau s-a 

dispus încetarea raportului de serviciu, în condiţiile şi termenele prevăzute de Legea 

contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare, precum şi plata de 

către autoritatea sau instituţia publică emitentă a actului administrativ a unei despăgubiri 

egale cu salariile indexate, majorate şi recalculate, şi cu celelalte drepturi de care ar fi 

beneficiat funcţionarul public. (2) La solicitarea funcţionarului public, instanţa care a 

constatat nulitatea actului administrativ va dispune reintegrarea acestuia în funcţia publică 

deţinută…”. 

Potrivit art. 52 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii: „Pensia 

pentru limita de vârstă se cuvine persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la data 

pensionarii, condiţiile privind vârsta standard de pensionare și stagiul minim de cotizare 

prevăzute de prezenta lege.”; art. 53 alin. 1: „Vârsta standard de pensionare este de 65 de 

ani pentru bărbaţi și 63 de ani pentru femei. Atingerea acestei vârste se realizează prin 

creşterea vârstelor standard de pensionare, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 5”. 
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Directiva 2006/54/CE din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului 

egalităţii de şanse şi al egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în materie de încadrare 

în muncă şi de muncă (reformă), care abrogă începând cu 15 august 2009, Directivele 

75/117/CEE, 76/207/CEE, 86/378/CEE şi 97/80/CE, interzice la art. 14 alin. (1) pct. c) 

orice discriminare directă sau indirectă pe criteriul sexului în sectoarele public sau privat, 

inclusiv organismele publice, în ceea ce priveşte condiţiile de încadrare în muncă şi de 

muncă, inclusiv condiţiile de concediere, precum şi remuneraţia, astfel cum este prevăzut 

la articolul 141 din Tratat (TCE). 

În sensul art. 2 alin. 1 lit. a din Directiva menţionată noţiunea de ,,discriminare 

directă” vizează situaţia în care o persoană este tratată într-un mod mai puţin favorabil din 

cauza sexului în comparaţie cu o altă persoană care este, a fost sau ar fi într-o situaţie 

comparabilă. 

Aşa cum arată şi recurenta, în cauză este de neconetstat faptul că decizia contestată 

a fost emisă în conformitate cu legislaţia naţională (art. 98 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 

188/1999), împlinirea vârstei de pensionare constituie un caz de încetare de drept a 

raportului de serviciu. Totuşi, aşa cum araătat în mod corect prima instanţă acţiunea 

reclamantei este întemeiată prin raportare la legislaţia comunitară şi la jurisprudenţa CJUE 

în materie. 

Aşa cum rezultă din dispoziţiile art 14 Directivei 2006/54/CE din 5 iulie 2006 

privind punerea în aplicare a principiului egalităţii de şanse şi al egalităţii de tratament 

între bărbaţi şi femei în materie de încadrare în muncă şi de muncă (reformă), se interzice 

orice discriminare directă sau indirectă pe criteriul sexului în sectoarele public sau privat, 

inclusiv organismele publice, în ceea ce priveşte condiţiile de încadrare în muncă şi de 

muncă, inclusiv condiţiile de concediere, precum şi remuneraţia, astfel cum este prevăzut 

la articolul 141 din tratat. Efectul direct al directivei este aplicabil raporturilor pe verticală 

(cetăţean faţă de stat) fiind astfel incident în cauză. 

Prin hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene din 18 noiembrie 2010 

pronunţată în cauza C 356/09, s-a stabilit că articolul 3 alineatul (1) litera (c) din Directiva 

76/207 trebuie interpretat în sensul că o reglementare naţională care, pentru a promova 

accesul persoanelor mai tinere la piaţa forţei de muncă, permite unui angajator să 

concedieze salariaţii care au dobândit dreptul la pensie pentru limită de vârstă, în 

condiţiile în care femeile dobândesc acest drept la o vârstă cu cinci ani mai mică decât 

vârsta la care bărbaţii dobândesc acelaşi drept, constituie o discriminare directă pe 

criterii de sex, interzisă de această directivă. 

De asemenea, în cauza C-614/2011, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene s-a 

pronunţat în sensul că „articolul 3 aliniatul (1) litera (c) din Directiva 76/207/CEE a 

Consiliului din februarie 1976 privind punerea în aplicare a principiului egalităţii de 

tratament pentru bărbaţi şi femei în ceea ce priveşte accesul la încadrarea în muncă, la 

formarea şi la promovarea profesională, precum şi condiţiile de muncă, astfel cum a fost 

modificată prin Directiva 2002/73/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 

septembrie 2002, trebuie interpretat în sensul că o reglementare naţională precum cea în 

discuţie în litigiul principal, (…), care prevede că raportul de muncă încetează prin 

împlinirea vârstei de pensionare, stabilită în mod diferit în funcţie de sexul lucrătorului, 

constituie o discriminare directă interzisă de directiva menţionată”. 

Curtea reţine că, chiar dacă deciziile anterior menţionate au fost date în 

interpretarea Directivei 76/207/CEE, abrogată prin Directiva 2006/54/CE aplicabilă în 

speţă, dispoziţiile relevante pentru prezenta cauză sunt identice în cele două directive iar 

prin hotărârea pronunţată în cauza Marshall, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a 

stabilit că art. 5 alin. (1) din Directiva 76/207 poate fi invocat împotriva unei autorităţi a 

statului care acţionează în calitate de angajator pentru a evita aplicarea oricăror 

dispoziţii naţionale neconforme cu acesta. 
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În această cauză, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a stabilit şi că exceptarea 

din câmpul de aplicare al Directivei 76/207 prevăzut la art. 1 alin. (2) din această directivă, 

pentru domeniul securităţii sociale, trebuie interpretată în mod strict, excepţia de la 

interdicţia de discriminare pe criterii de sex prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. a) din Directiva 

nr. 79/7 nefiind aplicabilă decât pentru stabilirea vârstei de pensionare pentru acordarea 

pensiilor pentru limită de vârstă şi pentru consecinţele care pot decurge pentru alte prestaţii 

de securitate socială. Prin aceeaşi hotărâre, Curtea a statuat că ,,Articolul 5 alineatul (1) din 

Directiva 76/207 trebuie să fie interpretat în sensul că o politică generală de concediere 

care implică concedierea unei femei, având ca singur motiv faptul că aceasta a atins sau a 

depăşit vârsta la care are dreptul la o pensie de stat şi care este diferită pentru bărbaţi şi 

femei în temeiul legislaţiei naţionale, constituie o discriminare pe criterii de sex interzisă, 

prin această directivă”. 

Prin hotărârea dată în cauzele conexate C-231/06 – C-233/06, privind interpretarea 

Directivei 79/7/CEE, Curtea europeană a stabilit că, atunci când a fost constatată o 

discriminare contrară dreptului comunitar, atâta timp cât nu au fost adoptate măsuri care 

restabilesc egalitatea de tratament, judecătorul naţional este ţinut să îndepărteze orice 

dispoziţie naţională discriminatorie, fără a fi necesar să solicite sau să aştepte eliminarea 

prealabilă de către legiuitor; judecătorul naţional este, de asemenea, ţinut să le aplice 

membrilor grupului defavorizat acelaşi regim ca şi cel de care beneficiază persoanele din 

cealaltă categorie (pct. 41). 

Pentru considerentele expuse anterior, având în vedere că Decizia nr. DGR 3256 

din 21 mai 2018 emisă de Direcţia Generală regională a Finanţelor Publice Iaşi a fost dată 

exclusiv în considerarea împlinirii condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă, 

începând cu data de 10.06.2018, acest act administrativ conţine o diferenţă de tratament 

manifestată faţă de reclamantă în raport cu angajaţii bărbaţi la încetarea raportului de 

serviciu, diferenţă ce constituie o discriminare directă pe criterii de sex, astfel că, în baza 

principiul supremaţiei dreptului Uniunii Europene în raport cu legislaţiile naţionale ale 

statelor membre, în mod corect instanţa de fond a admis acţiunea reclamantei. 

Pe cale de consecinţă, Decizia nr. DGR 3256 din 21 mai 2018 emisă de pârâta este 

nelegală şi se impunea reintegrarea reclamantei în funcţia publică deţinută anterior emiterii 

deciziei, aceea de consilier clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul 

cazier Fiscal –AJP Vaslui – DGRFP Iaşi, în vederea continuării raportului de serviciu până 

la împlinirea vârstei de 65 ani. Reintegrarea urmează a se dispune pe acelaşi post deţinut 

anterior, tocmai ca urmare a anulării deciziei de încetare de drept a raportului de serviciu şi 

a dispoziţiei subsecvente de continuare a raportului de serviciu până la împlinirea vârstei 

de 65 ani de către reclamantă. 

În temeiul art. 18 alin. (4) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul 

administrativ, în considerarea prejudiciului suferit de reclamantă pentru discriminarea 

directă la încetarea raportului de serviciu constatată prin prezenta, Tribunalul a obligat, în 

mod just, pârâta la plata către reclamantă a unei despăgubiri egale cu salariile indexate, 

majorate şi reactualizate şi a celorlalte drepturi de care aceasta ar fi beneficiat, începând cu 

data de 10.06.2018 şi până la momentul reintegrării efective.  

În plus, relevantă în cauză este şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale care prin 

decizia nr. 387 din 5 iunie 2018 a admis excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor 

art. 56 alin.(1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, şi a constatat că 

acestea sunt constituţionale în măsura în care sintagma „condiţii de vârstă standard” nu 

exclude posibilitatea femeii de a solicita continuarea executării contractului individual de 

muncă, în condiţii identice cu bărbatul, respectiv până la împlinirea vârstei de 65 de ani”. 

În acest sens, s-a reţinut, printre altele: „Curtea apreciază că încetarea raportului de 

muncă al femeii la o vârstă mai redusă decât a bărbatului poate şi trebuie să rămână o 

opţiune a acesteia, în contextul social actual. Transformarea acestui beneficiu legal într-o 

consecinţă asupra încetării contractului individual de muncă ce decurge ope legis 
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dobândeşte valenţe neconstituţionale, în măsura în care ignoră voinţa femeii de a fi supusă 

unui tratament egal cu cel aplicabil bărbaţilor. Astfel, dispoziţiile art. 56 alin.(1) lit. c) 

teza întâi din Legea nr. 53/2003 sunt constituţionale numai în măsura în care, la 

împlinirea vârstei legale de pensionare, dau dreptul femeii să opteze fie pentru 

deschiderea dreptului la pensie şi încetarea contractului individual de muncă în curs, fie 

pentru continuarea acestui contract, până la împlinirea vârstei legale de pensionare 

prevăzute pentru bărbaţi, la acea dată. În prima ipoteză, când optează pentru deschiderea 

dreptului la pensie, contractul individual de muncă în curs încetează de drept, iar dreptul 

la muncă va putea fi exercitat numai după încheierea unui nou contract, dacă angajatorul 

consimte în acest sens. Din contră, în măsura în care salariata optează pentru continuarea 

raportului de muncă, până la împlinirea vârstei de pensionare prevăzute de lege pentru 

bărbaţi, exerciţiul dreptului la muncă nu este condiţionat de încheierea unui nou contract 

şi de voinţa angajatorului, dar dreptul la pensie nu va putea fi solicitat simultan. Curtea 

observă că, potrivit dispoziţiilor art. 53 alin.(1) din Legea nr. 263/2010, vârsta standard 

de pensionare este de 65 de ani pentru bărbaţi şi 63 de ani pentru femei, dar că, atingerea 

acestei vârste se realizează prin creşterea vârstelor standard de pensionare, conform 

eşalonării prevăzute în anexa nr. 5 la această lege. De asemenea, Curtea reţine că, potrivit 

anexei amintite, în urma creşterii eşalonate, vârsta de pensionare a bărbaţilor a atins, 

începând cu ianuarie 2015, plafonul de 65 de ani, însă vârsta de pensionare a femeii va 

creşte până la atingerea plafonului de 63 de ani, în luna ianuarie 2030. În condiţiile în 

care legiuitorul va înţelege să modifice vârstele de pensionare, aceste considerente îşi 

păstrează valabilitatea, urmând a fi avute în vedere dispoziţiile în vigoare la data 

împlinirii vârstei de pensionare de către salariată.” 

Nu pot fi primite susținerile recurentei în sensul că principiu separaţiei puterilor în 

stat a fost încălcat flagrant în prezenta cauză prin sentinţa recurată având în vedere 

deciziile nr. 818 - 821/03.07.2008 pronunţate de Curtea Constituţională prin care s-a 

statuat ca prevederile „art. 1, art. 2 alin. 3 și art. 27 alin. 1 din OG nr. 137/2000 republicată 

sunt neconstituţionale în măsura în care din acestea se desprinde înţelesul că instanţele 

judecătoreşti au competenţa să anuleze ori să refuze aplicarea unor acte normative cu 

putere de lege, considerând că sunt discriminatorii şi să le înlocuiască cu norme create pe 

cale judiciară sau cu prevederi cuprinse în alte acte normative”. În cauză, soluţia de anulare 

actului administrativ se întemeiază pe încălcarea Directivei 2006/54/CE şi jurisprudenţei 

CJUE în materie şi nu pe refuzul instanţei de fond de a aplica acte normative cu putere de 

lege, considerând că sunt discriminatorii. Mai mult, corecta interpretare a dispoziţiilor 

legale incidente în sensul celor arătate de prima instanţă este în deplină concordanţă cu 

jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie, respectiv cu decizia nr. 387 din 5 iunie 

2018 citată anterior. 

Pe de altă parte, obligaţia de a aplica prioritar dreptul comunitar nu este 

opozabilă numai jurisdicţiilor, ci şi Statului însuşi şi organelor componente ale acestuia 

cum sunt şi autorităţile publice, inclusiv Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice 

Iaşi şi Administraţia Judeţeană a Finanţelor Vaslui. Pentru a se supune acestei obligaţii 

autorităţile administrative trebuie să se abţină din proprie iniţiativă, de la aplicarea 

prevederilor naţionale adoptate de autorităţi centrale, dacă încalcă dreptul comunitar (cauza 

Fratelli Constanzo Spa c. Comune di Milano).  

Din această perspectivă, invocarea legii interne în temeiul căreia s-a emis decizia 

contestată dovedită contrarie cu normele dreptului Uniunii Europene înfrânge nu numai 

dispoziţiile constituţionale (art. 148), dar pune serioase semne de întrebare asupra 

îndeplinirii obligaţiei de loialitate comunitară asumate de România ca stat membru. 

Într-o atare ipoteză, revine jurisdicţiilor să elimine această disfuncţionalitate 

recunoscând particularilor drepturile prin aplicarea directă a Directivelor UE, ca urmare a 

principiului efectului direct al directivelor şi a jurisprudenţei CJUE. 
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Nu pot fi primite nici susținerile recurentei în sensul că este incidentă în cauză 

decizia nr. 2/2015 pronunţată de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept de la 

Înalta Curte de Casaţie și Justiţie prin care se arată „aceste decizii ale Curţii Constituţionale 

au avut în vedere, nu doar situaţia în care instanţele ar anula prevederi legale, ci şi situaţiile 

în care ar aplica prevederi din acte normative inaplicabile în cazurile deduse judecăţii, 

indiferent de forţa lor juridică. Şi într-un asemenea caz ar fi încălcat principiul separaţiei 

puterilor în stat, întrucât instanţa de judecată ar intra în domeniul de competenţă al puterii 

executive şi ar crea norme de drept noi în aplicarea legii, fără să aibă această competenţă 

constituţională şi legală”. Prima instanță nu a creat norme de drept noi în aplicarea legii, ci 

a aplicat în mod direct dispoziţiile din dreptul comunitar, care au prioritate faţă de dreptul 

naţional potrivit art. 148 din Constituţie și în concordanță cu Legea nr. 157/2005 de 

ratificare a Tratatului de aderare a României şi Bulgariei la Uniunea Europeană, statul 

nostru şi-a asumat obligaţia de a respecta dispoziţiile din tratatele originare ale 

Comunităţii, dinainte de aderare.  

Mai mult, în jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene (Decizia în 

cauza Costea /Enel (1964), s-a definit relaţia dintre dreptul comunitar şi dreptul naţional al 

statelor membre arătându-se că „dreptul comunitar este o ordine juridică independentă 

care are prioritate de aplicare chiar şi în faţa dreptului naţional ulterior ” 

De asemenea, în cauza Simmenthal (1976), CJUE a stabilit că judecătorul naţional 

este obligat să aplice normele comunitare, în mod direct, dacă acestea contravin normelor 

interne, fără a solicita sau aştepta eliminarea acestora pe cale administrativă sau unei alte 

proceduri constituţionale. 

Totodată, Curtea reţine că interpretarea dispoziţiilor legale naţionale incidente în 

lumina jurisprudenţei Curţii Constituţionale relevate anterior, conduc la aceeaşi soluţie de 

admitere a acţiunii. 

În cauză nu are relevanță faptul că Decizia Curţii Constituţionale din data de 5 iunie 

2018, prin care a fost admisă excepţia de neconstituționalitate a art. 53 alin. 1 lit. c) teza 

întâi din Legea nr. 263/2010 și ale art. 56 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 53/2006 privind Codul 

Muncii este ulterioară Deciziei nr. 3256/21.05.2018 emisă de către D.G.R.F.P. Iaşi. 

Nu pot fi primite nici susținerile recurentei în sensul că a reţinut instanţa de fond 

existența unei discriminări și a unei diferenţe de tratament față de reclamantă în raport cu 

angajaţii bărbaţi în lipsa vreunei probe utile, concludente și pertinente administrată de 

reclamantă în acest sens. Atâta timp cât discriminarea rezultă din însuşi textul de lege 

aplicat, nu se impunea vreo dovadă suplimentară în acest sens. 

Faţă de considerente arătate mai sus, în baza art. 496 C.proc.civ. şi art. 20 din 

Legea 554/2004, apreciind că soluţia primei instanţe este legală şi temeinică, şi că aceasta a 

evaluat temeinic şi complet situaţia de fapt dedusă judecăţii şi a făcut o judicioasă aplicare 

a legii, Curtea respinge recursul declarat de recurenta Direcţia Generală Regională a 

Finanţelor Publice Iaşi - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Vaslui împotriva sentinţei 

civile nr. 1591/01.11.2018 pronunţată de Tribunalul Iaşi, sentinţă pe care o menţine.  

 

 

 

7. Anulare hotărâre a consiliului local de însușire a inventarului domeniului 

public al unității administrativ teritoriale  

 

Procedura de atestare a domeniului public al unei unități administrativ teritoriale 

presupune parcurgerea mai multor etape, respectiv: întocmirea inventarului de către o 

comisie special constituită; însușirea inventarului de către consiliul local al unității 

administrativ teritoriale; centralizarea inventarelor de către consiliul județean și 
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înaintarea către Guvern; atestarea apartenenței bunurilor la domeniul public printr-o 

hotărâre. Astfel, se observă că hotărârea însușirii inventarului de către Consiliul Local 

este doar o etapă intermediară pentru atestarea domeniului public al unității administrativ 

teritoriale, atestare care se face doar printr-o hotărâre de guvern, care reprezintă actul 

administrativ final prin care se atestă bunurile care fac parte din domeniul public al 

unității administrativ teritoriale. 

 

Curtea de Apel Iași – Secția de contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 

337/27.02.2019 

 

Prin sentința nr. 955 din data de 15.06.2018 a Tribunalului Iași a fost respinsă 

cererea de chemare în judecată formulată de reclamanții X. și Y., în contradictoriu cu 

pârâtul Consiliul Local al Municipiului Z., pentru anularea Hotărârilor Consiliului Local 

53/23.08.1999 și 72/30.05.2014. 

În motivarea sentinței, s-au reținut că prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Z. nr. 53/1999 privind aprobarea domeniului public al Municipiului Z., 

județul Iași, s-a hotărât: „Se însușește proprietatea publică a Municipiului Z., conform 

inventarului din anexa nr. 1, parte integranta a prezentei hotărâri.” 

În anexa nr 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Z. nr. 53/1999 sunt 

evidențiate bunurile care aparțin domeniului public al Municipiului Z., la punctul 2 al 

inventarului fiind menționat „sisteme de alimentare cu apa cu terenuri aferente” care 

cuprind stații de captare a apei, stații de pompare, sisteme de canalizare si epurare a apelor 

uzate cu terenuri aferente. 

Inventarul bunurilor aparținând domeniului public al Municipiului Z. a fost aprobat 

prin HG nr. 1354/2001 privind atestarea domeniului public al județului Iași, precum și al 

municipiilor, orașelor și comunelor din județul Iași, cu modificările și completările 

ulterioare.  

Emiterea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Z. nr. 53/1999 privind 

aprobarea domeniului public al Municipiului Z., județul Iași a reprezentat o etapă în ceea 

ce privește aprobarea domeniului public, în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 

privind bunurile proprietate publică, domeniul public fiind de fapt atestat de HG nr. 

1534/2001. 

A mai arătat prima instanță că domeniul public al Municipiului Z. nu este atestat de 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Z. nr. 53/1999 privind aprobarea domeniului 

public al Municipiului Z., județul Iași, fiind stabilit de HG nr. 1354/2001 privind atestarea 

domeniului public al județului Iași, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din 

județul Iași, cu modificările și completările ulterioare. 

În ceea ce privește Hotărârea Consiliului Local al municipiului Z. nr. 72/30.05.2014 

privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa și de canalizare către SC „A.” 

SA Iași are ca obiect delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa și de canalizare 

către SC „A.” SA Iași. 

Art. nr. 5 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Z. nr. 72/30.05.2014 

privind delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apa și de canalizare către 

S.C. „A.” SA Iași prevede că „lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului 

Z. aferente sistemului public de alimentare cu apa și de canalizare al Municipiului Z., 

cuprinse în anexa nr. 3 a prezentei hotărâri, se concesionează către S.C. „A.” SA și se vor 

constitui în Anexa la Contractul de Delegare. Bunurile vor fi inventariate și predate către 

S.C. „A.” SA în termen de 18 luni de la data semnării Contractului de Delegare. Se 

împuternicește Primarul Municipiului Z. in vederea semnării Procesului-verbal de 

inventariere și predare". 
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Consideră Tribunalul Iași că Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Z. nr. 

72/2014 nu are legătură cu atestarea domeniului public al Municipiului Z., este subsecvent 

Hotărârii de Consiliu Local nr. 53/1999 și câtă vreme instanța nu constată nelegalitatea 

acestuia din urmă, nici Hotărârea de Consiliu Local nr. 72/2014 nu apare ca nelegal sub 

aspectul caracterului de bun aparținând domeniului public al terenului în discuție. 

A invocat prima instanță prevederile art. 25 alin. 3 din Legea nr. 51/2006, art. 12, 

art. 17 și art. 22 din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și 

canalizare, constatând că, în opinia reclamanților, terenul nu putea fi concesionat, ci doar 

dat în administrare, însă Tribunalul Iași a apreciat că în speță este vorba despre bunuri 

proprietate publică a unităților administrativ teritoriale utilizate pentru furnizarea/prestarea 

serviciilor de utilități publice, care potrivit art. 29 din legea nr. 51/2006 pot fi date în 

administrare sau pot fi concesionate operatorilor, iar din preambulul Hotărârii Consiliului 

Local nr. 72/2004 rezultă că a fost aplicată procedura de atribuire directă prevăzută de art. 

21-24 din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă, astfel că nu se 

confirmă motivul de nelegalitate invocat de reclamanți privind concesionarea fără 

desfășurarea procedurii de licitație publică deschisă. 

A mai menționat că reclamanții invocă o situație de expropriere, însă în condițiile în 

care aceștia au dobândit dreptul de proprietate prin contractul de vânzare - cumpărare 

invocat ulterior emiterii celor două hotărâri contestate, însă a apreciat prima instanță că 

susținerea este neîntemeiată. 

Față de cele reținute, Tribunalul a considerat că în cauza de față nu se pune 

problema nelegalității celor două hotărâri emise de Consiliul Local Z., ci mai degrabă s-ar 

impune verificarea și compararea titlurilor de proprietate ale părților pentru a se constata 

ocuparea sau nu a terenului reclamanților de către pârât, în cadrul unei acțiuni de 

revendicare. 

Împotriva acestei sentințe au declarat recurs reclamanții C.C. și C.L., arătând că 

inventarierea imobilului achiziționat de ei prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 

2285/20.07.2016 în domeniul public este nelegală, întrucât potrivit Anexei la Legea nr. 

213/1998 cuprinzând lista bunurilor ce fac parte din domeniul public, la art. III – Domeniul 

public local al comunelor, orașelor și municipiilor, la pct. 4 sunt enumerate „rețelele de 

alimentare cu apă, canalizare, termoficare, stațiile de tratare și epurare a apelor uzate, cu 

instalațiile, construcțiile și terenurile aferente”. 

Astfel, consideră că legiuitorul include în categoria specială a bunurilor ce fac parte 

din domeniul public doar terenurile aferente stațiilor de epurare și tratare a apelor uzate, nu 

și a altor suprafețe care nu se circumscriu acestei categorii. Or, în speță, terenul aferent 

stației de pompare ape uzate N. este în suprafață de 62,5 mp, iar suprafața aferentă 

inventariată în domeniul public este de 550 mp, apreciind că, în mod nelegal, a fost 

inventariată o suprafață mai mare de teren decât cea prevăzută de lege, suprafață aflată în 

proprietatea recurenților, aceștia suferind, în fapt, o expropriere nelegală. 

Au mai invocat faptul că restul suprafeței de teren nu este destinat unor activități 

accesorii stației de pompare, aceasta fiind utilizată de diverși angajați ai „A.” pentru 

activități agricole de interes personal, iar stația de pompare ape uzate era aservită fostei 

fabrici „N.” - Z., care și-a încetat activitatea, în aceste condiții existența sa este 

nejustificată, stația devenind inactivă. 

Pentru aceste motive au solicitat să se constate nelegalitatea hotărârilor de Consiliu 

Local nr. 53/23.08.1999 și nr. 72/30.05.2014 și să se dispună anularea acestora sub 

aspectul inventarierii, prin excluderea imobilului construcție și teren din inventarul 

domeniului public al Municipiului Z. 

Analizând recursul formulat, prin prisma motivelor de nelegalitate invocate, care 

pot fi circumscrise motivului de casare prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 8 C.proc.civ., 

Curtea constată că recursul este neîntemeiat, pentru următoarele considerente: 
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Potrivit art. 21 alin. 1 din Legea nr. 213/1998 inventarul bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al unităților administrativ teritoriale se întocmește și se modifică, după 

caz, de comisii special constituite, conduse de președinții consiliilor județene, de primarul 

general al municipiului București, de primarii unităților administrativ teritoriale, precum 

și de persoanele delegate de către aceștia. 

Ulterior întocmirii inventarului, acestea se însușesc de consiliul local, conform art. 

115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 și art. 21 alin. 2 din Legea nr. 213/1998. 

După însușirea inventarului de către consiliul local, acesta se centralizează de către 

consiliul județean, împreună cu alte inventare ale altor unități administrativ teritoriale, 

după care se trimit la Guvern pentru ca, prin hotărâre, să se ateste apartenența bunurilor la 

domeniul public județean sau de interes local, conform art. 21 alin. 3 din Legea nr. 

213/1998. 

Prin urmare, față de aceste prevederi legale, se constată că procedura de atestare a 

domeniului public al unei unități administrativ teritoriale presupune parcurgerea mai 

multor etape, respectiv: întocmirea inventarului de către o comisie special constituită; 

însușirea inventarului de către consiliul local al unității administrativ teritoriale; 

centralizarea inventarelor de către consiliul județean și înaintarea către Guvern; atestarea 

apartenenței bunurilor la domeniul public printr-o hotărâre. 

Astfel, se observă că hotărârea însușirii inventarului de către Consiliul Local este 

doar o etapă intermediară pentru atestarea domeniului public al unității administrativ 

teritoriale, atestare care se face doar printr-o hotărâre de guvern, care reprezintă actul 

administrativ final prin care se atestă bunurile care fac parte din domeniul public al unității 

administrativ teritoriale. 

În cauză, așa cum corect a reținut și prima instanță, atestarea în domeniul public a 

imobilelor față de care recurenții invocă un drept de proprietate privată s-a făcut prin HG 

nr. 1354/2001, iar nu prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Z. nr. 53/1999 și 

nici prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Z. nr. 72/30.05.2014. 

În aceste condiții, în raport cu natura și conținutul H.G. nr. 1354/2001, doar aceasta 

are ca efect atestarea inventarului centralizat întocmit conform art. 21 din Legea nr. 

213/1998 și plasarea bunurilor inventariate într-un anumit regim juridic, motiv pentru care 

doar cu ocazia analizării unei contestații (directe sau incidentale) formulată împotriva 

acestui act administrativ pot fi analizate criticile formulate de reclamanți cu privire la 

legalitatea modului de inventariere și atestare a domeniul public al Municipiului Z., cu 

referire la imobilele pentru care invocă un drept de proprietate propriu. 

Mai mult, doar contestând actul administrativ emis de Guvern în procedura atestării 

bunurilor ce fac parte din domeniul public al Municipiului Z. se poate analiza legalitatea 

procedurii de inventariere și a celei de însușire a inventarului de către Consiliul Local, 

aceste două operațiuni constituind, după cum s-a arătat mai sus, etape intermediare ale unei 

proceduri unice privind atestarea domeniului public, procedură reglementată de art. 21 din 

Legea nr. 213/1998. Sunt aplicabile, în acest sens, prevederile art. 18 alin. 2 din Legea nr. 

554/2004, potrivit cărora instanța de contencios administrativ este competentă să se 

pronunțe și asupra legalității operațiunilor administrative care au stat la baza emiterii 

actului supus judecății. 

Totodată, Curtea, în acord cu cele relevate de prima instanță, constată că Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Z. nr. 72/30.05.2014 nu are legătură cu procedura de 

atestare a domeniului public al Municipiului Z., chiar dacă face referire la lista bunurilor 

din domeniul public și privat al Municipiului Z., obiectul acestui act administrativ privește 

delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare către SC „A.” 

SA Iași. 

Prin urmare, criticile recurenților referitoare la nelegalitatea includerii în domeniul 

public nu pot viza acest act, având în vedere că acesta nu are un astfel de obiect de 

reglementare. Pe de altă parte, nici nu se poate reține nelegalitatea acestui act administrativ 
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strict din perspectiva includerii în lista bunurilor ce fac obiectului concesiunii a imobilelor 

cu privire la care reclamanții invocă un drept de proprietate propriu, câtă vreme nu s-a 

constatat că aceste bunuri au fost atestate în mod nelegal ca făcând parte din domeniul 

public al Municipiului Z. 

 

8. Funcționari publici din cadrul centrelor județene ale APIA. Stabilirea 

drepturilor salariale conform principiului egalizării la nivelul maxim aflat în plată în 

cadrul APIA pentru perioada 10 aprilie 2015 – 1 august 2016. Interpretarea și aplicarea 

prevederilor art. 1 alin. 2, alin. 5 ind. 1 și alin. 6 din OUG nr. 83/2014 modificată și 

completată prin Legea nr. 71/2015  

 

Prevederile art. 1 alin. 5 ind. 1 din OUG nr. 83/2014 au un caracter general și se 

referă la întreg personalul din instituțiile sau autoritățile publice indicate la art. 2 alin. 1 

lit. a din Legea-cadru nr. 284/2010, acest aspect reieșind și din interpretarea obligatorie a 

art. 1 alin. 5 ind. 1 din OUG nr. 83/2014, modificată prin Legea nr. 71/2015, dată de 

Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, 

prin decizia 23/2016. Așa cum este formulat, textul art. 1 alin. 6 din OUG nr. 83/2014 

conduce la concluzia că stabilirea salariului funcționarilor publici din cadrul APIA prin 

raportare la OUG nr. 107/2013, constituie o excepție de la regula menținerii drepturilor 

salariale la nivelul lunii decembrie 2014 (alin. 1 al aceluiași articol), iar nu de la norma 

referitoare la eliminarea diferențelor salariale nejustificate, conform art. 1 alin. 5 ind. 1 

din OUG nr. 83/2014, nefăcându-se nicio mențiune în acest sens. De asemenea, alin. 6 al 

art. 1 din OUG nr. 83/2014 are și scopul de a asigura o corelare cu dispozițiile OUG nr. 

107/2013, astfel cum a fost modificată prin OUG nr. 78/2014. Prin urmare, Curtea 

constată că nu există vreo incompatibilitatea între aplicarea concomitentă a art. 1 alin. 5 

ind. 1 și a art. 1 alin. 6, chiar dacă ambele texte vizează excepții de la art. 1 alin. 1 din 

modalitatea de formulare dar și din faptul că excepțiile au fost stabilite succesiv rezultă 

cele două texte pot fi aplicate concomitent. 

În perioada 10.04.2015 – 01.08.2016 prevederile legale nu stabileau posibilitatea 

de egalizare a salariilor funcționarilor publici din cadrul centrelor județene prin raportare 

la salariul maxim la nivel național. Or, abia începând cu intrarea în vigoarea a OUG nr. 

43/2016, prin clarificările făcute, s-a extins posibilitatea ca raportarea să se facă la 

nivelul maxim de salarizare în plan național. 

 

Curtea de Apel Iași – Secția de contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 

429/13.03.2019  

 

Prin Sentința nr. 351/CA/20.09.2018 pronunțată de Tribunalul Vaslui în dosarul nr. 

xxx/89/2018, a fost respinsă ca nefondată, acțiunea formulată de reclamantul X, în 

contradictoriu cu pârâta Centrul Județean APIA Vaslui.  

Pentru a pronunța această sentință, prima instanță a reținut că, reclamantul X are 

calitatea de funcționar public în cadrul instituției pârâte Centrul Județean APIA Vaslui, 

acesta fiind nemulțumit de faptul că instituția nu a înțeles să facă aplicarea dispozițiilor 

OUG nr. 43/2016 în sensul interpretat de el, respectiv de a fi remunerat la nivelul maxim 

aflat în plată în cadrul APIA – instituția centrală, mai exact la nivelul maxim stabilit din 

cadrul întregii categorii profesionale, începând cu data de 10.04.2015. 

Prima instanță a invocat prevederile art. 1 alin. 2 și art. 1 alin. 6 din OUG nr. 

83/2014, ajungând la concluzia că legiuitorul a urmărit ca veniturile salariale ale 

funcționarilor ce urmau a fi plătite pe parcursul anului 2015 să rămână la același nivel cu 
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cel existent la nivelul lunii decembrie 2014, însă cu toate acestea s-a urmărit și exceptarea 

de la aplicarea acestei reguli a funcționarilor din anumite instituții publice, printre care și 

cei din cadrul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. 

Calculul salariului funcționarilor din APIA s-a făcut potrivit art. VII alin. 4 din 

OUG nr. 107/2013 în sensul că au fost stabilite la un procent de 85% din nivelul de 

salarizare al funcțiilor din cadrul Ministerului Fondurilor Europene. 

Reclamantul susține că situației sale îi sunt aplicabile dispozițiile art. 1 alin. 5 din 

OUG nr. 83/2014, însă prima instanță a considerat că acest text de lege nu se aplică și 

funcționarilor din cadrul APIA întrucât aceștia au beneficiat de dispozițiile speciale 

prevăzute la art. 1 alin. 6 din OUG nr. 83/2014 începând cu data de 01.01.2015.  

A mai arătat prima instanță că abia la intrarea în vigoare a prevederilor art. 3 ind. 1 

alin. 1 din OUG nr. 57/2015, modificată prin OUG nr. 20/2016, respectiv din data de 

09.06.2016, a existat cadrul legal pentru ca funcționarii publici promovați să fie plătit 

corespunzător treptei 1 de salarizare, până la această dată neexistând temei legal pentru 

salarizarea în modalitatea solicitată de reclamant. 

Contrar celor susținute de reclamant, Tribunalul a apreciat că Decizia nr. 23 din 

26.09.2016 a Înaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la interpretarea sintagmei 

„salarizat la același nivel” nu se aplică și funcționarilor APIA, întrucât dezlegarea 

problemei de drept privește aplicarea art. 1 alin. 5 ind. 1 din OUG nr. 83/2014 ori 

reclamantul este salarizat potrivit art. 1 alin. 6 din OUG nr. 83/2014. 

Împotriva acestei sentințe a declarat recurs recurentul X, considerând-o nelegală și 

invocând în motivare prevederile art. 488 alin. 1 pct. 6 și 8 C.proc.civ. 

Cu privire la primul motiv de casare prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 6 C.proc.civ. a 

arătat că hotărârea cuprinde motive străine de natura cauzei, instanța judecând altceva 

decât i s-a cerut prin cererea introductivă, așa cum a fost precizată, neținând cont de faptul 

că obiectul cauzei îl constituie obligația de a face, constând în obligarea Centrului Județean 

APIA Vaslui să emită o decizie prin care să stabilească corect salariul la care avea dreptul 

în perioada 10.04.2015 – 01.08.2016, pentru a elimina discrepanțele create între salariile 

funcționarilor publici la nivelul centrelor județene ale APIA, cât și cele ale funcționarilor 

publici din cadrul Centrelor Județene și ale APIA - Central (deci la nivel de instituție), 

justificat de faptul că, urmare a punerii în aplicare a legilor de salarizare care au stabilit 

succesiv cuantumul salariilor, salariații din cadrul aceleiași instituții au ajuns să primească 

salarii diferite deși ocupau aceeași funcție, aveau același grad si treapta de salarizare si 

lucrau în aceleași condiții de muncă având aceeași vechime în muncă și stagiu. 

Completul de judecată s-a arătat preocupat și a solicitat să precizeze cuantumul 

sumei pe care ar fi trebuit să o primească la nivelul datei de 10.04.2015 raportat la data de 

01.08.2016, astfel că solicitarea instanței nu numai că a depășit obiectul investirii dar era 

practic imposibil să o îndeplinească, întrucât nu are acces direct la datele și informațiile din 

cadrul instituției vizând salariile. 

A mai precizat recurentul că prin acțiunea de față nu a susținut că Centrul Județean 

APIA Vaslui nu ar fi emis decizii prin care să stabilească cuantumul salariilor în funcție de 

modificările aduse succesiv legilor salarizării, ci că a refuzat să emită decizie în care să 

stabilească dacă salariul său a fost corect stabilit, raportat la salariul maximal pentru un 

funcționar care ocupă aceeași funcție, avea același grad și treaptă de salarizare și lucra în 

aceleași condiții de muncă, având aceeași vechime în munca și stagiu. 

Referitor la motivul de casare prevăzut de art. 488 pct. 8 C.proc.civ., recurentul a 

arătat că hotărârea a fost dată cu aplicarea greșită a normelor de drept material, respectiv a 

prevederilor art. 5 ind. 1 alin. 5 din OUG nr. 83/2014, considerând că pria instanță a 

interpretat greșit, contrar practicii judiciare, aceste dispoziții, în sensul că nu se aplică și 

funcționarilor din cadrul APIA, întrucât aceștia au beneficiat de dispozițiile speciale 

prevăzute de art. 1 alin 6 din OUG nr. 83/2014, începând cu data de 01.01.2015. 
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A mai menționat recurentul că în baza prevederilor din OUG nr. 78/2014 a fost 

mărit salariul nu au dispărut discrepanțele, diferențele de salariu dintre persoanele care 

ocupau aceeași funcție, aveau același grad și treaptă de salarizare și lucrau în aceleași 

condiții de munca, având aceeași vechime în muncă și stagiu. 

Consideră o eroare a instanței de fond, care a avut în vedere doar prevederile legale 

care reglementau salarizarea funcționarilor publici din cadrul APIA, prevederi legale care, 

deși au fost aplicate, nu au putut duce la înlăturarea diferențelor salariate dintre salariile 

primite de funcționarii care ocupau aceeași funcție, aveau același grad și treapta de 

salarizare și lucrau în aceleași condiții de muncă, având aceeași vechime în munca si 

stagiu. 

A mai invocat recurentul Decizia nr. 23/2016 a Înaltei Curți de Casație și Justiție - 

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, decizie care trebuia coroborată cu 

prevederile art. 2 alin. 1 lit. a din Legea nr. 284/2010, arătând că începând cu anul 2011, de 

la intrarea în vigoare a Legii nr. 284/2010, a Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 

2011 a personalului plătit din fonduri publice, precum și tuturor actelor normative apărute 

ulterior au „înghețat” la același nivel încadrarea salarială a funcționarilor publici, în sensul 

că pentru încadrări identice în funcții publice, în ceea ce privește gradul profesional și 

clasa, s-au acordat drepturi salariale diferite. 

Apreciază că, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 71/2015, legiuitorul a 

consacrat posibilitatea majorării salariilor însă numai în cazul acelor persoane ce sunt 

salarizate la un nivel inferior față de colegii din cadrul aceleași instituții sau autorități 

publice ce își desfășoară activitatea în aceeași funcție/grad/treaptă și gradație sau condiții 

în sensul acordării nivelului maxim. 

A susținut că la nivelul Centrului Județean APIA Vaslui i-a fost emisă decizie prin 

care s-au aplicat prevederile Legii nr. 71/2015, însă la stabilirea salariului brut și a sporului 

pentru condiții vătămătoare cuvenite nu s-a avut în vedere perioada începând cu data de 10 

aprilie 2015, când a intrat în vigoare Legea nr. 71/2015, și nici sporul maxim pentru 

condiții vătămătoare acordat la nivel APIA pentru persoanele care ocupa aceeași funcție cu 

ceea ocupată de reclamant, aceleași condiții de muncă, vechime în munca și stagiu, ci doar 

începând cu data de 01.08.2016. 

Recurentul a mai motivat că APIA este organizat prin lege ca un organ de 

specialitate al administrației publice centrale, fiind astfel inclusă în categoria instituțiilor 

ale căror salariați au dreptul la stabilirea salariului la nivelul maxim cu cel acordat altor 

angajați ce își desfășoară activitatea în aceeași funcție/grad/treaptă și gradație sau condiții. 

De asemenea, a mai solicitat să se constate că instituția în care activează, respectiv APIA 

Vaslui se află în subordinea APIA, care de asemenea intră în categoria instituțiilor 

prevăzute la art. 2 alin. lit. a din Legea nr. 284/2010. 

Aplicarea strictă a prevederilor legale care au reglementat salarizarea funcționarilor 

publici din cadrul APIA până la data de 1 august 2016 și păstrarea discrepanțelor, 

diferențelor salariale dintre funcționarii care în cadrul aceleiași instituții ocupa aceeași 

funcție, au același grad și treaptă de salarizare și lucrează în aceleași condiții de munca 

având aceeași vechime în munca și stagiu, face ca aceste prevederi (daca sunt interpretate 

în acest mod) să aducă atingere principiului nediscriminării. În acest sens, C.J.U.E. a 

statuat principiul egalității ca unul din principiile generale ale dreptului comunitar, în sfera 

dreptului comunitar, principiul egalității exclude ca situațiile comparabile să fie tratate 

diferit, iar situațiile diferite să fie tratate similar, cu excepția cazului în care tratamentul 

este justificat obiectiv. 

Chiar si în situația în care s-ar admite că Decizia nr. 23/2016 a Înaltei Curți de 

Casație si Justiție (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept) nu este aplicabilă 

salariaților din cadrul APIA, deoarece vizează interpretarea unui alt text de lege decât cel 

aplicabil funcționarilor APIA, respectiv interpretarea art. l alin. 5 din OUG nr. 83/2014, 

aceasta decizie lămurește conținutul sintagmei „salarizat la același nivel” și are valoare de 
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principiu, venind împreună cu prevederile art. 159 din Codul Muncii si art. 16 din 

Constituție să justifice necesitatea aplicării corecte a principiilor care guvernează 

salarizarea și evitarea creării chiar prin lege sau prin interpretarea textelor legale de 

discriminări între aceleași categorii de salariați. 

Soluția instanței de recurs 

În ceea ce privește primul motiv de nelegalitate invocat, Curtea observă că motivele 

invocate de prima instanță nu sunt străine de natura cauzei și au în vedere obiectul cu care 

a fost sesizată. 

Astfel, motivarea primei instanțe cuprinde o analiză a cadrului legal aplicabil 

cauzei, stabilind în final, în esență, că pârâtei nu i se poate reține că ar fi procedat nelegal 

la stabilirea salariului reclamantului pentru perioada 10.04.2015 – 01.08.2016 și că nu 

poate fi obligată la emiterea unei alte decizii de salarizare în sensul dorit de către 

reclamant. 

Faptul că interpretarea dată de prima instanță textelor de lege invocate de către 

reclamant în cererea de chemare în judecată nu răspunde pozitiv solicitărilor menționate în 

acțiune nu poate atrage incidența motivului de nelegalitate prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 

6 C.proc.civ., ci poate, cel mult, constitui o critică a modului de aplicare a normelor de 

drept material.  

De asemenea, Curtea are în vedere faptul că temeiul cererii de chemare în judecată 

a fost reprezentat de Decizia nr. 23/2016 a ÎCCJ - Completul pentru dezlegarea unor 

chestiuni de drept, dată în interpretarea art. 1 alin. 5 ind. 1 OUG nr. 83/2014, prima 

instanță nefăcând decât să verifice în ce măsură aceste temeiuri sunt aplicabile în cazul 

reclamantului, astfel că aceste considerente nu pot fi considerate străine de natura cauzei. 

Referitor la motivul de nelegalitate prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 8 C.proc.civ., 

instanța de recurs constată că acesta vizează modul de aplicare a normelor de drept 

material în domeniul salarizării personalului plătit din fonduri publice și, în special, 

salarizarea personalului din cadrul APIA pentru perioada 10.04.2015 – 01.08.2016. 

În primul rând, se constată că în această perioadă de referință, în ceea ce privește 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, au fost aplicabile prevederile din OUG 

nr. 83/2014 – pentru anul 2015, și, ulterior, din OUG nr. 57/2015 – pentru anul 2016. 

Astfel, potrivit art. 1 alin. 1 din OUG nr. 83/2014, a fost instituită regula menținerii, 

în anul 2015, la același nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2014, a 

cuantumului brut al salariilor de bază/soldelor funcției de bază/salariilor funcției de 

bază/indemnizațiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, 

în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții (și nu se aplică 

valoarea de referință și coeficienții de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare 

prevăzuți în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările și completările 

ulterioare). Pe de altă parte, alin. 2 al art. 1 din aceeași ordonanță de urgență prevede regula 

menținerii, în anul 2015, la același nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2014, a 

cuantumului sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor și al celorlalte elemente ale 

sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară 

brută/salariul lunar brut, indemnizația brută de încadrare, în măsura în care personalul își 

desfășoară activitatea în aceleași condiții. 

Cu toate acestea, în ceea ce îi privește pe funcționarii publici din cadrul Agenției de 

Plăți și Intervenție pentru Agricultură, prin art. 1 alin. 6 din OUG nr. 83/2014, s-a prevăzut, 

prin excepție de la alin. 1, că beneficiază de drepturile salariale stabilite conform art. VII 

alin. (4) din OUG nr. 107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 70/2014. Or, potrivit art. VII alin. 4 și 1 lit. b, 

începând cu 1 ianuarie 2015 funcționarii publici din Agenția de Plăți și Intervenție pentru 

Agricultură beneficiază de drepturile salariale prevăzute lit. b), respectiv: ….b) pentru 

funcționarii publici din Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură se stabilește la 
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85% din nivelul de salarizare aferent funcțiilor din cadrul Ministerului Fondurilor 

Europene. 

Cu toate acestea, reclamantul consideră că îi erau aplicabile și prevederile art. 1 

alin. 5 ind. 1 din OUG nr. 83/2014, introdus prin Legea nr. 71/2015, în vigoare la data de 

10.04.2015, text de lege care prevede o excepție de la regula menținerii aceluiași cuantum 

al drepturilor salariale la nivelul lunii decembrie 2014, în sensul că personalul din instituții 

publice, care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază și al sporurilor mai mici 

decât cele stabilite la nivel maxim în cadrul aceleiași instituții sau autorități publice 

pentru fiecare funcție/grad/treaptă și gradație, va fi salarizat la nivelul maxim dacă își 

desfășoară activitatea în aceleași condiții. 

Într-adevăr, așa cum susține recurentul, aceste prevederi au un caracter general și se 

referă la întreg personalul din instituțiile sau autoritățile publice indicate la art. 2 alin. 1 lit. 

a din Legea-cadru nr. 284/2010, acest aspect reieșind și din interpretarea obligatorie a art. 1 

alin. 5 ind. 1 din OUG nr. 83/2014, modificată prin Legea nr. 71/2015, dată de Înalta Curte 

de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, prin decizia 

23/2016. 

Or, art. 2 alin. 1 lit. a din Legea 284/2010 se referă la personalul din autorități și 

instituții publice, respectiv Parlamentul, Administrația Prezidențială, autoritatea 

judecătorească, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației 

publice centrale, autorități ale administrației publice locale, alte autorități publice, autorități 

administrative autonome, precum și instituțiile din subordinea acestora, finanțate integral 

din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor 

speciale. 

Mai mult, așa cum este formulat, textul art. 1 alin. 6 din OUG nr. 83/2014 conduce 

la concluzia că stabilirea salariului funcționarilor publici din cadrul APIA prin raportare la 

OUG nr. 107/2013, constituie o excepție de la regula menținerii drepturilor salariale la 

nivelul lunii decembrie 2014 (alin. 1 al aceluiași articol), iar nu de la norma referitoare la 

eliminarea diferențelor salariale nejustificate, conform art. 1 alin. 5 ind. 1 din OUG nr. 

83/2014, nefăcându-se nicio mențiune în acest sens. De asemenea, alin. 6 al art. 1 din OUG 

nr. 83/2014 are și scopul de a asigura o corelare cu dispozițiile OUG nr. 107/2013, astfel 

cum a fost modificată prin OUG nr. 78/2014. 

Prin urmare, Curtea constată, contrar celor reținute de prima instanță, că nu există 

vreo incompatibilitatea între aplicarea concomitentă a art. 1 alin. 5 ind. 1 și a art. 1 alin. 6, 

chiar dacă ambele texte vizează excepții de la art. 1 alin. 1 din modalitatea de formulare 

dar și din faptul că excepțiile au fost stabilite succesiv rezultă cele două texte pot fi aplicate 

concomitent. 

Astfel, chiar dacă personalul APIA avea o reglementare salarială distinctă, 

drepturile salariale ale acestuia se raportează la salarizarea funcțiilor din cadrul 

Ministerului Fondurilor Europene, funcții cărora le era aplicabil textul art. 1 alin. 5 ind. 1
 

din OUG nr. 83/2014 modificată prin Legea nr. 71/2015, ceea ce determina implicit și 

modul de calcul al salariului personalului APIA. 

Cu toate acestea, prevederile art. 1 alin. 5 ind. 1 din OUG nr. 83/2014, trebuie 

interpretate în sensul, obligatoriu, stabilit prin Decizia nr. 23/2016 a ÎCCJ – Completul 

pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.  

Astfel, plecând de la premisa salarizării la același nivel, aceasta presupune 

compararea nivelului de salarizare între persoane care fac parte din aceeași categorie 

socioprofesională care ocupă aceeași funcție, în aceleași condiții de studii și vechime și 

care fac parte - în mod alternativ - din cadrul personalului din autoritățile sau instituțiile 

publice indicate la art. 2 alin. 1 lit. a din Legea-cadru nr. 284/2010, ținând cont, în primul 

rând, de nivelul de salarizare ce decurge din aplicare prevederilor art. 1 alin. 1 și 2 din 

OUG nr. 83/2014, modificată și completată. 
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În al doilea rând, așa cum a stabilit ÎCCJ, determinarea nivelului maxim pentru 

fiecare funcție/grad/treaptă și gradație se face prin raportare la personalul din cadrul 

aceleiași instituții sau autorități publice, dacă își desfășoară activitatea în aceleași condiții. 

În cauză, prin chiar cererea de chemare în judecată, reclamantul precizează că 

Centrul Județean APIA Vaslui a folosit drept criteriu de comparație salariul maxim plătit 

unui consilier din cadrul Centrului Județean APIA Vaslui, nemulțumirea sa fiind 

determinată de faptul că nu a fost avut în vedere salariul maxim plătit în cadrul Centrelor 

Județene ale APIA pentru funcția de consilier superior, reașezarea fiind făcută abia 

începând cu data de 01.08.2016, nu începând cu 10.04.2015. 

Susținerile recurentului nu sunt întemeiate, întrucât, în perioada 10.04.2015 – 

01.08.2016, prevederile legale nu stabileau posibilitatea de egalizare a salariilor 

funcționarilor publici din cadrul centrelor județene prin raportare la salariul maxim la nivel 

național. Or, abia începând cu intrarea în vigoarea a OUG nr. 43/2016, prin clarificările 

făcute, s-a extins posibilitatea ca raportarea să se facă la nivelul maxim de salarizare în 

plan național. 

Astfel, întrucât sintagma „din cadrul instituției sau autorității publice respective” 

necesită clarificări suplimentare, așa cum rezultă din preambulul OUG nr. 43/2016, 

legiuitorul a definit această noțiune prin prevederile art. 3 ind. 1 alin. 1 ind. 3 teza finală, în 

sensul că în cazul instituțiilor sau autorităților publice aflate în subordinea aceluiași 

ordonator de credite, având același scop, îndeplinind aceleași funcții și atribuții, aflate la 

același nivel de subordonare din punct de vedere financiar – cum sunt și centrele județene 

APIA, nivelul maxim al salariului de bază/indemnizației de încadrare se va stabili la 

nivelul maxim aflat în plată din cadrul tuturor acestor instituții sau autorități publice 

subordonate. 

Curtea subliniază că în materia salarizării personalului plătit din fondurile publice 

legiuitorul are o largă marjă de apreciere, recunoscută inclusiv de Curtea Europeană pentru 

Drepturilor Omului (cauza Lelas contra Croației, 20 mai 2010, par. 58), acesta fiind 

suveran în opțiunile sale de legiferare și în adoptarea oricăror criterii legale în 

reglementarea unui anumit raport juridic.  

Mai mult, trebuie făcută o distincție clară între dreptul recurentului de a continua să 

primească în viitor un salariu într-un anumit cuantum, care nu este unul absolut, fiind 

susceptibil de fi modificat și chiar redus, și dreptul de a primi efectiv salariul câștigat 

pentru o perioadă în care munca a fost prestată, situație care poate pune în discuție 

respectarea dreptului de proprietate recunoscut de art. 1 Protocol 1 la Convenția Europeană 

a Drepturilor Omului, ceea ce nu este cazul în speță. 

În aceste condiții, se observă că, până la intrarea în vigoare a acestor prevederi, 

nivelul maxim al salarizării pentru fiecare funcție/grad/treaptă și gradație trebuia stabilit la 

nivel de instituție sau autoritate publică, respectiv, în cauză, la nivelul fiecărui centru 

județean, câtă vreme aceste instituții, conform art. 4
 
ind. 1

 
 din Legea nr. 1/2004 au 

personalitate juridică, un patrimoniu propriu, buget propriu de venituri și cheltuieli, conduc 

contabilitate proprie, iar conducătorul acesteia are calitatea de ordonator de credite. De 

altfel, aceste aspecte au fost subliniate și de ÎCCJ – Completul pentru lămurirea unor 

chestiuni de drept prin Decizia nr. 49/18.06.2018, care deși nu este incidentă în cauză, 

considerentele acesteia sunt lămuritoare în ceea ce privește problema de drept dedusă 

judecății. 

 

9. Act administrativ emis nelegal de autoritatea publică locală. Contract de 

concesiune. Neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către concesionar. Distincția 

dintre reziliere şi denunţarea unilaterală a contractului 

Spre deosebire de denunţarea unilaterală a contractului care poate fi luată 

unilateral de concedent, printr-o hotărâre a Consiliul Local, rezilierea efectivă a 
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contractelor de concesiune este atributul exclusiv al instanţelor judecătoreşti, care trebuie 

sesizate de una din părţile contractuale în cazul nerespectării din culpă a obligaţiilor 

asumate de către cealaltă parte. Prin urmare,  Consiliul Local, parte contractantă în 

contractul de concesiune nu putea emite o hotărâre prin care să dispună rezilierea acestui 

contract. Din cuprinsul hotărârii contestate rezultă clar că voinţa consiliului a fost de a 

rezilia, nu de a denunţa unilateral contractul întrucât hotărârea s-a luat pentru 

nerespectarea obligaţiilor contractuale. De altfel, nu se face trimitere la vreo situaţie 

excepţională care să justifice interesul local pentru a denunţa unilateral contractul de 

concesiune. 

 

Temei de drept:  

- art. 57 alin 1 lit. b din a O.U.G. nr. 54/2006 , art. 58 din H.G. nr. 168/2007 

 

Curtea de Apel Iași – Secția de Contencios administrativ și fiscal, Decizia civilă nr. 

446/18.03.2019 

1. Circumstanțele cauzei 

Cadrul procesual 

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Vaslui 

reclamanta Întreprindere Individuală X. a chemat în judecată pe pârâtul Consiliul Local al 

com. Ș. solicitând anularea Hotărârii Consiliului Local al com. Ș. nr. 68 din 30.05.2017, 

prin care s-a dispus rezilierea unilaterală a contractului de concesiune nr. 390/2012, 

precum și a Hotărârii Consiliului Local al com. Ș. din 27.07.2017, prin care a fost respinsă 

contestaţia împotriva hotărârii nr. 68. 

 

2. Hotărârea instanței de fond 

Prin sentinţa civilă nr. 391/04/10.2018 a Tribunalului Vaslui s-a respins acţiunea 

formulată de reclamanta Întreprindere Individuală X. în contradictoriu cu pârâta Consiliul 

Local al com. Ș. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat, în termen, recurs reclamanta Întreprindere 

Individuală X. criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate. 

3 Motivele de recurs înfăţişate de recurentă și apărările formulate de intimată 

În motivarea recursului se arată că Tribunalul dă o interpretare diferită a 

dispoziţiilor legale în materie şi a materialului probator administrat în cauză, hotărârea 

pronunţată fiind lipsită de temei legal, dată cu încălcarea şi aplicarea greşită a legii, 

solicitând casarea sentinţei recurate şi  admiterea acţiunii aşa cum  a fost formulată. 

Recurenta invocă incidenţa motivului de recurs prevăzut de art. 488 pct. 8 

C.proc.civ. potrivit cărora casarea hotărârii primei instanțe se poate cere când hotărârea a 

fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material. 

Recurenta consideră că în mod greşit, instanţa de fond a respins cererea sa privind 

anularea Hotărârii Consiliului Local al com. Ș. nr. 68 din 30.05.2017, prin care s-a dispus 

rezilierea unilaterala a contractului de concesiune nr. 390/2012. 

Din punctul său de vedere, nu este îndeplinită condiţia de fond a rezilierii 

unilaterale a contractului de concesiune, în sensul că nu s-a făcut dovada unei neexecutări 

însemnate a contractului după cum nu s-a făcut nici dovada unei neexecutări de mică 

însemnătate. 

Din actele dosarului nu rezultă acea neexecutare de mare însemnătate. Singurul 

argument adus de către pârât în rezilierea contractului îl constituie faptul că stâna nu era 

amplasată pe suprafaţa de teren concesionată la data de 01.05.2018 și că nu a dat curs 

notificării pentru a muta stâna până la data de 20.05.2018. 
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Faptul că nu s-a mutat stâna pe păşune până la data de 20.05.2018 nu reprezintă o 

neexecutare de mare însemnătate pentru că a respectat perioada de pășunat si nici nu s-a 

făcut dovada că această neexecutare a avut un caracter repetat. 

Instanţa fond a făcut confuzie între stâna de oi și saivanul de oi. Stâna reprezintă 

amplasamentul în care oile sunt adăpostite vara, în jurul păşunii, iar saivanul este 

amplasamentul unde sunt adăpostite iarna. În instanţă a arătat faptul că nu se poate amplasa 

saivanul pe acel teren concesionat și nu stâna în perioada de vară. A avut stâna amplasată 

pe acea suprafaţă de teren în toată perioada contractului. 

De asemenea, nu s-a făcut dovada că nu a efectuat lucrări de întreținere 

corespunzătoare a păşunilor. În situaţia rezilierii unilaterale a contractului, cel care dispune 

rezilierea trebuie să facă dovada neexecutării contractului, neexecutare care trebuie să fie 

de mare însemnătate sau de mică însemnătate, însă să aibă un caracter repetat. 

Simplul fapt că în cuprinsul hotărârii, prin care a fost reziliat contractul de 

concesiune, se face menţiune că nu a fost amplasată stâna, că nu au fost efectuate lucrări de 

întreținere, nu reprezintă o dovada a neexecutării obligaţiilor contractuale, neexecutare care 

să îi dea dreptul pârâtului să dispună rezilierea unilaterală a contractului. 

 

4. Soluţia şi considerentele instanţei de recurs 

Analizând actele şi lucrările dosarului, în raport de dispoziţiile legale incidente, 

motivele de recurs invocate şi din oficiu, Curtea constată că recursul este fondat pentru 

următoarele considerente: 

În fapt, Curtea de Apel reține că între recurenta-reclamantă Întreprindere 

Individuală X. şi pârâtul Consiliul Local al com. Ș. a fost încheiat contractul de concesiune 

nr. 390/07.06.2012 pe o perioadă de 10 ani, cu privire la o suprafață de 40 ha păşune. 

Potrivit clauzelor contractuale: 5.3, 5.5 și 5.6, concedentul are dreptul să verifice, în 

perioada derulării contractului de concesiune, modul în care se respectă condițiile şi 

clauzele acestuia de către concesionar, acesta din urmă având obligația de a pune la 

dispoziția concedentului toate informaţiile, documentele şi evidentele solicitate; 

concesionarul este obligat să respecte perioada de pășunat a animalelor care este cuprinsă 

între 01.05-30.10 a fiecărui an. În perioada 1 noiembrie - 30 aprilie pășunatul este interzis; 

concesionarii vor asigura efectuarea lucrărilor de întreținere corespunzătoare a pășunilor în 

vederea menținerii şi ridicării potențialului de producţie şi vor prezenta un program de 

pășunat, cu respectarea perioadei de refacere a covorului vegetal, la data încheierii 

contractului de concesiune, conform cap. IV, pct. 8 din Ordinul ministrului agriculturii, 

alimentației şi pădurilor si al ministrului administrației publice nr. 226/235/2003. 

Conform cap .VII, Încetarea contractului, la punctele b și c sunt prevăzute situaţiile 

în care contractul de concesiune încetează, respectiv: 

b) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar; 

c) nerespectarea prevederilor din caietul de sarcini care face parte integrantă din 

prezentul contract. 

Din conținutul Dispoziţiei nr. 175 din data de 12.05.2017, Primarul com. Ș. a 

convocat Consiliul Local în ședința având ca proiect pe ordinea de zi  pct. 1 „Informare 

privind situația pășunilor aparținând domeniului privat al corn. Ș.”. 

Ulterior, a fost emisă Hotărârea nr. 62 din 12.05.2017,  prin care Consiliul Local al 

com. Ș. a hotărât notificarea crescătorilor de animale care au încheiate contracte de 

concesiune și închiriere a unor suprafețe de păşune, proprietate privată a com. Ș., jud. 

Vaslui, în vederea verificării respectării clauzelor contractuale, crescători identificați 

potrivit tabelului nominal cu crescătorii de animale care deţin suprafeţe de teren închiriate 

sau concesionate, proprietate privată a com. Ș. 

La data de 18.05.2017, recurentul a fost notificat avându-se în vedere conținutul  

Hotărârii nr. 62/12.05.2017 a Consiliului Local Ș. punându-i-se în vedere următoarele: 
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- până la data de 20 mai sa se mute cu animalele pe amplasamentele de păşune 

închiriate/concesionate; 

- până la data de 15 iunie sa fie la zi cu plata chiriei/concesiunii; 

- respectarea perioadei de pășunat, respectiv 01.05-30.10 a fiecărui an; 

- până pe data de 15 iunie sa prezinte consiliului local toate documentele 

justificative care atestă lucrările efectuate pe păşune în vederea menținerii şi ridicării 

potențialului de producție. 

Ulterior, la data de 25.05.2017, o comisie formată din viceprimarul com. Ș., 

secretarul com. Ș. şi un polițist local, s-a deplasat în punctele cu suprafețe de pășune 

închiriate/concesionate de crescătorii de animale pe raza com. Ș., constatându-se că în 

punctul „P.”, amplasament concesionat de reclamant, nu era amplasată stâna şi nu se 

pășuna, încheind în acest sens procesul-verbal din data de 25.05.2017.  

Urmare a procesului-verbal, deşi nu expirase termenul de 15 iunie acordat 

concesionarului pentru a face dovada îndeplinirii obligaţiilor contractuale asumate, a fost 

emisă Hotărârea Consiliului Local a comunei Ș. nr. 68/30.05.2017 prin care s-a hotărât 

rezilierea contractului de concesiune nr. 390/07.06.2012 ca urmare a nerespectării 

legislației în vigoare si a clauzelor contractuale, respectiv neasigurarea unităților pe 

suprafață, neefectuarea lucrărilor de întreținere corespunzătoare a pășunilor în vederea 

menținerii și ridicării potențialului de producție, neprezentarea unui program de pășunat, 

hotărârea fiind adusă la cunoștința reclamantului prin adresa din 06.07.2017. 

Reclamantul a formulat cerere de reanalizare a hotărârii nr. 68/30.05.2017, cerere 

respinsă de Consiliului Local a comunei Ș. 

Reclamantul invocă în susținerea cererii nerespectarea dispozițiilor art. 1551 alin 1 

teza I C.civ., care prevăd că: „Creditorul nu are dreptul la rezoluțiune atunci când 

neexecutarea este de mică însemnătate”. Creditorul are dreptul la rezoluțiune atunci când 

neexecutarea este însemnată. Dacă neexecutarea este însemnată. adică suficient de 

importantă, înseamnă că îl lipsește pe creditor de ceea ce era îndreptățit să se aștepte de pe 

urma contractului. 

Art. 1551 alin. 1 teza a II-a C.civ. prevede dreptul creditorului la rezilierea 

contractului cu executare succesivă, chiar dacă neexecutarea este de mica însemnătate, însă 

numai dacă are un caracter repetat. 

În drept, potrivit Cap. VI pct. 8 din Ordinul ministrului agriculturii, alimentației şi 

pădurilor si al ministrului administrației publice nr. 226/235/2003: VI. Responsabilităţi 

pentru punerea în valoare a pajiștilor: 1. Obligații ale proprietarilor și utilizatorilor de 

pajiști: a) Deținătorii de pajiști au obligația să asigure întreținerea corespunzătoare a 

acestora, în vederea menținerii și ridicării potențialului de producție. 

Art. 871 cod civil (1) Concesionarul are dreptul şi, în acelaşi timp, obligaţia de 

exploatare a bunului, în schimbul unei redevenţe şi pentru o durată determinată, cu 

respectarea condiţiilor prevăzute de lege şi a contractului de concesiune. (3) Procedura de 

concesionare, precum şi încheierea, executarea şi încetarea contractului de concesiune sunt 

supuse condiţiilor prevăzute de lege. 

Reclamantul susține că niciodată nu i-a comunicat pârâta faptul că nu își 

îndeplineşte obligațiile contractuale, anterior notificării din 18.05.2017.  

În ceea ce priveşte această notificare, Curtea constată că, referitor la principalele 

obligaţii contractuale, plata chiriei/concesiunii şi efectuarea de lucrările pe păşune în 

vederea menținerii şi ridicării potențialului de producție, recurentului i s-a acordat un 

termen, să facă dovada îndeplinirii acestor obligaţii, respectiv 15 iunie. Or, anterior 

împlinirii acestui termen s-a emis Hotărârea Consiliului Local al com. Ș. nr. 68 din 

30.05.2017.  

Conform Cap .VII. Încetarea contractului, la punctele b și c sunt prevăzute situaţiile 

în care contractul de concesiune încetează, respectiv: 

b) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar; 
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c) nerespectarea prevederilor din caietul de sarcini care face parte integrantă din 

prezentul contract. 

În drept, potrivit art. 57 alin 1 lit. b din a O.U.G. nr. 54/2006 încetarea contractului de 

concesiune poate avea loc în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin 

denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în 

sarcina acestuia. În acest caz, Consiliul Local poate emite o hotărâre de încetare a 

contractului de concesiune. 
Potrivit art. 58 din H.G. nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 

54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică prevede faptul că: „În cazul 
nerespectării din culpă a obligaţiilor asumate de către una dintre părţi prin contractul de concesiune 
sau ai incapacităţii îndeplinirii acestora, cealaltă parte este îndreptăţită să solicite tribunalului în a 
cărui rază teritorială se află sediul concedentului să se pronunţe cu privire la rezilierea contractului." 

Din aceste dispoziţii legale rezultă că, spre deosebire de denunţarea unilaterală a contractului 

care poate fi luată unilateral de concedent, printr-o hotărâre a Consiliul Local, rezilierea efectivă 

a contractelor de concesiune este atributul exclusiv al instanţelor judecătoreşti,care 

trebuie sesizate de una din părţile contractuale în cazul nerespectării din culpă a obligaţiilor 

asumate de către cealaltă parte. Prin urmare, Consiliul Local al com. Ș., parte contractantă în 

contractul de concesiune nr. 390/07.06.2012,  nu putea emite o hotărâre prin care să 

dispună rezilierea acestui contract. Din cuprinsul hotărârii contestate rezultă clar că voinţa 

consiliului a fost de a rezilia, nu de a denunţa unilateral contractul, întrucât hotărârea s-a 

luat pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale. De altfel, nu se face trimitere la vreo 

situaţie excepţională care să justifice interesul local pentru a denunţa unilateral contractul 

de concesiune. 

În atare condiţii, Curtea constată că Hotărârea Consiliului Local a comunei Ș. nr. 

68/30.05.2017 prin care s-a hotărât rezilierea contractului de concesiune nr. 

390/07.06.2012 este nelegală, impunându-se anularea acesteia. 

În ceea ce priveşte capătul de cerere privind „anularea Hotărârii Consiliului Local 

al com. Ș. din 27.07.2017, prin care a fost respinsa contestaţia împotriva hotărârii nr. 68”, 

Curtea constată că potrivit adresei nr. 74/11.01.2018, în cadrul şedinţei Consiliului Local al 

com. Ș. din 27.07.2017 a fost respins proiectul de hotărâre privind soluţionarea favorabilă 

a contestaţiei formulate de Întreprindere Individuala X. împotriva hotărârii nr. 

68/30.05.2017 prin care s-a hotărât rezilierea contractului de concesiune nr. 

390/07.06.2012. De altfel, şi din procesul verbal de la dosarul de fond rezultă că proiectul 

de hotărâre a fost respins. În atare condiţii, Curtea a reţinut că, în fapt, nu s-a adoptat nicio 

Hotărâre de Consiliului Local al com. Ș. în 27.07.2017, prin care să fi fost respinsă 

contestaţia recurentului împotriva hotărârii nr. 68, astfel că soluția de respingere a acestui 

capăt de cerere a fost menţinută. 

Faţă de considerente arătate mai sus, în baza art. 496 C.pr.civ. raportat la art. 488 

pct. 8 C.proc.civ. şi art. 20 din Legea nr. 554/2004, apreciind că soluţia primei instanţe nu 

este legală şi temeinică, Curtea admite recursul declarat de recurenta Întreprindere 

Individuală X. împotriva sentinţei civile nr. 391/04/10.2018 pronunţată de Tribunalul 

Vaslui, sentinţă pe care o casează în parte în sensul admiterii în parte a acţiunii formulate 

de reclamanta Întreprindere Individuală X. în contradictoriu cu pârâta Consiliul Local al 

com. Ș., a anulării Hotărârii Consiliului Local al com. Ș. nr. 68/30.05.2017. 

 

10. Funcționar public cu statut special din cadrul penitenciarelor. Împuternicire 

în funcția de șef tură. Obligația de plată a drepturilor salariale corespunzătoare funcției 

în care a fost împuternicit 

 

Faptul că directorul unității nu a făcut decât să aprobe fișa postului și să 

stabilească atribuții, în limitele stabilite de Ordinul MJ nr. 1662/C/2011, nu exclude 
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acordarea unor drepturi salariale suplimentare, în cazul în care aceste atribuții sunt 

corespunzătoare unei funcții prevăzute cu soldă de comandă/salariu de comandă. Instanța 

de recurs constată că deciziile de zi nu constituie simple operațiuni administrative cu 

caracter organizatoric, cum încearcă să sugereze recurentul, ci, prin efectele pe care le 

produc asupra sarcinilor de serviciu ale reclamantului, reprezintă acte administrative care 

modifică acest raport de serviciu. Astfel, prin impunerea în sarcina reclamantului a 

obligației de a îndeplini atribuții specifice unei funcții de conducere (șef de tură) și 

completarea fișei postului cu atribuții specifice acestei funcții de conducere, s-a produs o 

modificare a raportului de serviciu printr-o modalitate echivalentă împuternicirii pe 

funcție de conducere reglementată de art. 55 alin. 3 din Legea nr. 293/2004. De asemenea, 

instanța de recurs observă că, deși prin deciziile de zi reclamantului nu i-a fost schimbată 

și funcția de execuție pe ca o ocupa, nefiind vorba de o împuternicire pe funcție conform 

art. 55 alin. 3 din Legea nr. 293/2004, pârâtul a dispus ca reclamantul să fie împuternicit 

să îndeplinească atribuțiile unei funcții prevăzute cu solda de comandă/salariul de 

comandă, situație care reclamă un tratament juridic similar cu cel prevăzut de art. 55 alin. 

3 din Legea nr. 293/2004. 

 

Curtea de Apel Iași – Secția de contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 

510/27.03.2019  

 

Prin sentința civilă nr. 450/CA din data de 29.10.2018 a Tribunalului Vaslui a fost 

admisă cererea formulată de reclamantul Sindicatul „X.” din cadrul Penitenciarului, în 

numele membrului de sindicat Y., în contradictoriu cu pârâtul Penitenciarul, acesta din 

urmă fiind obligat să calculeze și să plătească diferențele salariale pentru Y., pentru 

împuternicirea acestuia în funcția de șef tură începând cu data de 01.08.2017 și să 

actualizeze diferențele salariale cu indicele de inflație de la data plății. 

În motivarea sentinței, instanța de fond a reținut că reclamantul este funcționar 

public cu statut special în cadrul Penitenciarului, având funcția de agent. Datorită lipsei de 

personal cu funcții de conducere și din cauză că aceste funcții sunt esențiale pentru buna 

funcționare a unității, prin Decizia de zi pe unitate numărul 154 din 18 august 2017 emisă 

de directorul Penitenciarului, reclamantul a preluat atribuțiile specifice funcției de șef tură. 

Ulterior, prin Dispoziția nr. 4 din 08.01.2018 s-a dispus prelungirea acestei împuterniciri.  

Reclamantul solicită să-i fie plătite drepturile bănești aferente funcției în care acesta 

a fost împuternicit prin decizia anterior amintită, respectiv sef de tură începând cu data de 

18 august 2017, aducând în discuție dispozițiile art. 39 alin. (1) și (2) din Legea nr. 

293/2004. 

În ceea ce privește actul normativ aplicabil, având în vedere perioada precizată de 

reclamant, instanța de fond a reținut că în cauză sunt aplicabile dispozițiile Legii nr. 

153/2017. Așadar, instanța are obligația de a verifica dacă reclamantul are dreptul de a fi 

remunerat potrivit funcției în care a fost împuternicit prin decizia de zi pe unitate. 

În drept, potrivit art. 39 alin. (1) și (2) din Legea nr. 293/2004, funcționarii publici 

cu statut special își păstrează, pe perioada delegării, detașării ori trecerii temporare în altă 

funcție, funcția, gradul și drepturile salariale avute anterior, acordate conform prevederilor 

actelor normative privind salarizarea acestora. 

În situația în care drepturile salariale corespunzătoare funcției pe care este detașat 

sau, după caz, trecut temporar în altă funcție sunt mai mari, personalul prevăzut la alin. (1) 

beneficiază de aceste drepturi salariale. 

Rațiunea avută în vedere de legiuitor la momentul introducerii acestei dispoziții 

legale a constituit-o remunerarea funcționarului la nivelul funcției în care a fost 

împuternicit având în vedere că funcția ce o îndeplinește presupune anumite 
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responsabilități și solicitări de o complexitate mai ridicată decât cele îndeplinite până la 

acel moment, ori date fiind aceste împrejurări este normal ca persoana care o desfășoară să 

beneficieze și de drepturile salariale aferente acestei funcții și nu numai de obligațiile 

specifice. 

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5) al Anexei VII din Legea 

nr. 153/2017, salariul de funcție se acordă de la data prevăzută în ordinul/dispoziția/decizia 

de numire. Pentru persoanele nou-încadrate sau reintegrate în rândul polițiștilor și 

funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, salariul de 

funcție se acordă de la data prezentării la serviciu. 

Pârâta a susținut că în lipsa unei decizii administrative de personal nu pot fi plătite 

drepturile specificate acestei funcții, numirea în funcție făcându-se prin decizia de zi pe 

unitate emisă de directorul Penitenciarului, document care nu generează drepturi bănești.  

Tribunalul a observat în primul rând că prin această împuternicire obligațiile de 

serviciu ale reclamantului au cunoscut o modificare sub aspectul întinderii răspunderii și 

complexității aferente funcției. Astfel, în ipoteza în care reclamantul nu și-ar fi îndeplinit 

corespunzător atribuțiile ce decurg din îndeplinirea acestei funcții acesta ar fi putut suferi 

consecințe pe plan profesional, respectiv angajarea răspunderii disciplinare sau 

patrimoniale.  

În al doilea rând, a observat că această împuternicire nu a fost făcută pentru câteva 

zile ci pentru o perioadă mai lungă de timp, respectiv începând cu data de 01 august 2017, 

această funcție fiind îndeplinită și la acest moment de reclamant. 

Așadar, prin folosirea acestei metode de împuternicire pârâta și-a suplinit golurile 

în schema managementului pe o perioadă mai mare de un an fără niciun efort financiar 

suplimentar, aspect de natură să conducă instanța la concluzia că prin acest mecanism, 

pârâta a eludat legea, înțelegând ca prin această modalitate să nu recompenseze activitatea 

efectiv prestată.  

De asemenea, Tribunalul a reținut că potrivit art. 20 din Legea nr. 293/2004 privind 

Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a 

Penitenciarelor, numirea și eliberarea din funcție, precum și celelalte modificări ale 

raporturilor de serviciu pentru funcțiile de director general, director general adjunct și 

director în sistemul administrației penitenciare se dispun prin ordin al ministrului justiției. 

Pentru celelalte funcții de conducere, precum și pentru funcțiile de execuție din 

Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile de penitenciare, se dispun, după caz, 

prin decizie a directorului general sau a directorilor unităților de penitenciare, potrivit 

competențelor legale. 

Tribunalul a considerat că în raport de prevederile legale arătate mai sus, 

desemnarea reclamantului prin decizia zilnică de unitate să îndeplinească temporar 

atribuțiile corespunzătoare funcției de șef tură, se încadrează în rigorile impuse de art. 39 

alin. (2) din Legea nr. 293/2004, și beneficiază, în consecință, de salariul pentru funcția 

respectivă.  

Împrejurarea că în fapt reclamantului nu i s-a emis o decizie de către directorul 

Penitenciarului nu este culpa acestuia. Reclamantul era obligat să respecte dispozițiile date 

de conducătorul ierarhic, în contextul art. 48 lit. j) din Legea nr. 293/2004, iar unei astfel 

de îndatoriri îi corespunde obligația corelativă a unității de a achita drepturile salariale 

cuvenite pentru munca efectiv prestată. 

Împotriva acestei sentințe a declarat recurs Penitenciarul, prin care a arătat că în 

baza Legii-cadru nr. 153/2017, Anexa VI, Secțiunea a 2-a soldele de funcție și salariile de 

funcție, art. 5 alin. 5 salariul d funcție se acordă de la data prevăzută în 

ordinul/dispoziția/decizia de numire, coroborat cu art. 8 alin. 3 solda de comandă/salariul 

de comandă se acordă de la data numirii în funcțiile cu drept la soldă de comandă/salariul 

de comandă și încetează la data schimbării din funcție, fapt ce determină acordarea acestor 

drepturi numai în baza ordinului/dispoziției/deciziei de numire. 
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Consideră că în speță nu s-a efectuat o numire prin decizie administrativă, emisă de 

Biroul Resurse Umane, ci a operat doar o preluare a atribuțiilor unui post de conducere 

prin Decizia de zi pe unitate, motiv pentru care nu pot fi plătite drepturile corespunzătoare 

funcției în cauză. 

A mai precizat că petentul nu a fost delegat/detașat/trecut în altă funcție, ci i s-au 

acordat prin Decizie de zi pe unitate atribuții suplimentare fiind desemnat să îndeplinească 

atribuții specifice funcției de conducere prin operarea de completări specifice în fișa 

postului, fiind aplicabile prevederile art. 55 alin. 3 din Legea nr. 293/2004. 

 

Soluția instanței de recurs 

Prin cererea de recurs se invocă, în esență, greșita aplicare de către prima instanță a 

normelor de drept materiale referitoare la modul de acordare a soldei de comandă/salariului 

de comandă și acordarea de atribuții suplimentare funcționarilor publici cu statut special ce 

își desfășoară activitate în cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor. 

Este necontestat în cauză că prin decizii de zi ale directorului Penitenciarului, 

începând cu luna august 2017 și până, cel puțin, la momentul pronunțării primei instanțe, 

reclamantul, având în vedere calitatea sa de funcționar public cu statut special în cadrul 

sistemului penitenciar, având gradul profesional de agent șef principal, a fost desemnat să 

îndeplinească atribuții specifice funcției de șef de tură, cu completarea acestor atribuții în 

fișa postului, invocând în Decizia zilnică a Directului unității nr. 4/08.01.2018 prevederile 

Ordinului Ministrului Justiției nr. 1662/C/01.08.2011. 

Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a 

Penitenciarelor este reglementat prin Legea nr. 293/2004, prin care se prevede că aceștia au 

dreptul al un salariu lunar, compus din salariul de bază, indemnizații, sporuri, precum și 

premii și prime, ale căror cuantumuri se stabilesc prin lege, iar salariul de bază cuprinde 

salariul corespunzător funcției îndeplinite, gradului profesional deținut, gradațiile, 

sporurile pentru misiune permanentă și, după caz, indemnizația de conducere și salariul 

de merit. 

În contextul legislativ și factual dat, se constată că reclamantul face parte din 

categoria personalului din sectorul bugetar căreia i se aplică dispozițiile Legii-cadru nr. 

153/2017, prin care s-au aprobat grilele de salarizare și coeficienții de ierarhizare a 

salariilor de bază ale angajaților din sectorul bugetar pentru anul 2022, precum și măsurile 

tranzitorii aferente perioadei 2018 - 2022.  

În privința modului de stabilire a salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de 

funcție, a indemnizațiilor de încadrare și a indemnizațiilor lunare, prin art. 12 alin. (1) din 

Legea-cadru nr. 153/2017, este de precizat că salariile de bază, soldele de funcție/salariile 

de funcție, soldele de grad/salariile gradului profesional deținut, gradațiile, soldele de 

comandă/salariile de comandă, indemnizațiile de încadrare și indemnizațiile lunare se 

stabilesc potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 și anexelor nr. I - IX, astfel încât, 

împreună cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare, să se încadreze în fondurile 

aprobate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și 

bugetele fondurilor speciale pentru cheltuielile de personal, în vederea realizării 

obiectivelor, programelor și proiectelor stabilite. 

În Anexa VI la Legea-cadru nr. 153/2017, Secțiunea a 2-a, art. 5 s-a stabilit că 

funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare au dreptul la 

salariu lunar, care se compune din salariul de funcție, salariul gradului profesional deținut, 

gradații și, după caz, salariul de comandă, indemnizații, compensații, sporuri, prime, 

premii și din alte drepturi salariale. 

De asemenea, s-a mai stabilit prin art. 9 alin. 1 din Secțiunea a 2-a, Anexa VI la 

Legea nr. 153/2017 că funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației 

penitenciare, care îndeplinesc, prin împuternicire, atribuțiile funcțiilor prevăzute cu solda 

de comandă/salariul de comandă beneficiază, pe perioada împuternicirii, de solda de 
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funcție/salariul de funcție și de solda de comandă/salariul de comandă corespunzător 

funcțiilor în care sunt împuternicite. 

Pe de altă parte, art. 55 alin. 3 din Legea nr. 293/2004, invocat de recurent în 

cererea de recurs, prevede că ofițerii pot fi împuterniciți în funcții de conducere în unitatea 

în care sunt încadrați sau în care au fost detașați, împuternicirea pe funcție se poate face 

pentru o perioadă de maximum 6 luni și se poate prelungi, cu acordul scris al acestora, 

potrivit competențelor, cu încă 6 luni. Ofițerii beneficiază pe perioada respectivă de 

salariul pentru funcția în care sunt împuterniciți și de indemnizația de conducere 

corespunzătoare funcției respective.  

Pârâtul a justificat refuzul de acordare a drepturilor salariale solicitate de reclamant 

prin aceea că, pe de o parte, reclamantul face parte din corpul agenților și nu i-ar putea fi 

aplicate prevederile art. 55 alin. 3 din Legea nr. 293/2004 privind împuternicirea pe 

funcție, iar, pe de altă parte, că nici nu ar fi vorba de o împuternicire în sensul art. 55 alin. 

3 din Legea nr. 293/2004 întrucât nu a fost emisă o decizie administrativă în acest sens și 

că decizia de zi a directorului are în vedere doar stabilirea unor atribuții suplimentare. 

Analizând aceste apărări ale pârâtului, instanța de recurs constată că ele sunt 

neîntemeiate. 

Astfel, deși recurentul susține că reclamantul face parte din corpul agenților de 

penitenciare, astfel că nu poate fi împuternicit în funcții de conducere, întrucât prevederile 

din statut se referă doar la categoria ofițerilor din penitenciare, această împrejurare nu a 

constituit și nu constituie o piedică pentru împuternicirea îndeplinirii unor atribuții 

suplimentare specifice unei funcții de conducere și completarea fișei postului în acest sens.  

Mai mult, în condițiile art. 7 lit. n și p din Ordinul MJ nr. 1662/C/2011 directorul de 

unitate avea competența de a stabili atribuții și aproba fișa postului pentru funcționarii 

publici cu statut special din unitate, chiar dacă acestea sunt unele specifice unei funcții de 

conducere, în această privință ordinul nefăcând nicio distincție. Prin urmare, faptul că 

directorul unității nu a făcut decât să aprobe fișa postului și să stabilească atribuții, în 

limitele stabilite de Ordinul MJ nr. 1662/C/2011, nu exclude acordarea unor drepturi 

salariale suplimentare, în cazul în care aceste atribuții sunt corespunzătoare unei funcții 

prevăzute cu soldă de comandă/salariu de comandă. 

Instanța de recurs constată că deciziile de zi nu constituie simple operațiuni 

administrative cu caracter organizatoric, cum încearcă să sugereze recurentul, ci, prin 

efectele pe care le produc asupra sarcinilor de serviciu ale reclamantului, reprezintă acte 

administrative care modifică acest raport de serviciu. Astfel, prin impunerea în sarcina 

reclamantului a obligației de a îndeplini atribuții specifice unei funcții de conducere (șef de 

tură) și completarea fișei postului cu atribuții specifice acestei funcții de conducere, s-a 

produs o modificare a raportului de serviciu printr-o modalitate echivalentă împuternicirii 

pe funcție de conducere reglementată de art. 55 alin. 3 din Legea nr. 293/2004. 

De asemenea, instanța de recurs observă că, deși prin deciziile de zi reclamantului 

nu i-a fost schimbată și funcția de execuție pe ca o ocupa, nefiind vorba de o împuternicire 

pe funcție conform art. 55 alin. 3 din Legea nr. 293/2004, pârâtul a dispus ca reclamantul 

să fie împuternicit să îndeplinească atribuțiile unei funcții prevăzute cu solda de 

comandă/salariul de comandă, situație care reclamă un tratament juridic similar cu cel 

prevăzut de art. 55 alin. 3 din Legea nr. 293/2004. 

De altfel, această modalitate de modificare a raportului de serviciu prin care 

funcționarul cu statut special a fost desemnat să îndeplinească, prin împuternicire, atribuții 

ale unei funcții prevăzute cu soldă de comandă/salariu de comandă (acest ultim aspect 

nefiind contestat în cauză) a fost recunoscută și reglementată special prin art. 9 din Anexa 

VI, Secțiunea a 2-a din Legea nr. 153/2017. 

În această prevedere specială cuprinsă în legea care reglementează aspectele 

referitoare la salarizarea personalului plătit din fonduri publice, pe de o parte, legiuitorul 

face referire la funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației 
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penitenciare, fără a face vreo distincție între corpul agenților și cel al ofițerilor, iar, pe de 

altă parte, textul de lege vizează îndeplinirea, prin împuternicire, a atribuții specifice 

funcțiilor de conducere și nu împuternicire pe funcție de conducere reglementată de art. 55 

alin. 3 din Legea nr. 293/2004. 

Or, în condițiile în care a intervenit o modificare a raportului de serviciu, ce 

presupunea acordarea unor drepturi salariale suplimentare, acestea trebuie recunoscute și 

plătite reclamantului, chiar dacă modificările s-au făcut prin decizii de zi ale directorului 

unității, care ca act de organizare internă ar fi trebuit să aibă alt scop, potrivit art. 15 alin. 3 

din Regulamentul de organizare și funcționare a Administrației Naționale a Penitenciarelor 

aprobat prin Ordinul MJ nr. 2003/2008 (abrogat prin Ordinul MJ nr. 160/2018, însă în 

vigoare la data emiterii ultimei decizi zilnice). 

Lipsa unei decizii administrative emise de directorul unității, în condițiile art. 7 lit. 

o din Ordinul MJ nr. 1662/C/2011, nu poate justifica nerecunoașterea unor drepturi 

salariale prevăzute de lege, astfel că nici aceste susțineri ale recurentului nu pot fi reținute 

pentru a se dispune respingerea acțiunii reclamantului. 

Împrejurările invocate cu privire la lipsa personalului cu funcții de conducere din 

cadrul sistemului administrației penitenciare pot determina luarea unor măsuri excepționale 

de împuternicire a unor agenți de penitenciar cu atribuții specifice funcțiilor de conducere, 

însă acestea nu sunt justifică lipsa unei remunerații corespunzătoare. 

 

11. Autorizație de construire. Nerespectarea cerințelor stabilite în certificatul de 

urbanism cu privire la calea de acces. Întinderea obligațiilor stabilite prin certificatul de 

urbanism 

 

Această cerință din certificatul de urbanism referitoare la redimensionarea 

drumului sătesc la o lățime de 7 m, privește calea de acces în întregime, iar nu doar 

porțiunea din dreptul proprietății pârâților, întrucât accesul pentru intervenția 

pompierilor în caz de incendiu nu se realizează doar în dreptul proprietății pârâților, ci 

presupune și parcurgerea distanței de la drumul public până la proprietatea pârâților. 

Prima instanță, a înlăturat în mod nelegal, fără a le analiza, criticile recurentului 

referitoare la situația juridică a căii de acces evidențiate în documentele cadastrale 

prezentate. Deși este adevărat că proprietatea pârâților nu are acces direct la un drum 

public, accesul se poate realiza și în alte moduri, care trebuie luate deopotrivă în 

considerare la îndeplinirea cerinței referitoare la calea de acces, astfel cum a fost 

specificată în certificatul de urbanism. În lipsa acestor elemente, față de prevederile art. 7 

alin. 9 din Legea nr. 50/1991, era obligată să constate că autorizația de construire a fost 

emisă nelegal, câtă vreme pârâții nu au făcut dovada îndeplinirii tuturor condițiilor 

prevăzute de lege și stabilite în cuprinsul certificatului de urbanism, mai ales că limitările 

cu privire la calea de acces impuse prin acest act de urbanism nu au fost contestate de 

către pârâți. 

Chiar dacă se impun prin certificatul de urbanism cerințe referitoare la calea de 

acces comună cu alți proprietari, îndeplinirea acestora cade tot în sarcina solicitanților, 

care trebuie să întreprindă toate demersurile legale (chiar și judiciare), pentru a asigura 

lărgirea căii de acces, conform cerințelor de urbanism. Neîndeplinirea acestor cerințe 

conduce la respingerea cererii de autorizare a construcțiilor, ața cum au fost solicitate de 

către beneficiari, ceea ce nu exclude însă obținerea autorizării pentru proiecte de 

investiții, care nu necesită lărgirea căii de acces. 
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Curtea de Apel Iași – Secție de contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 

505/27.03.2019  

 

Prin sentința nr. 1536/C.A. din data de 23.10.2018 a Tribunalului Iași a fost 

respinsă acțiunea formulata de către reclamantul C.C., în contradictoriu cu pârâții Primarul 

comunei V., A.L. și A.G. a fost respinsă, reclamantul fiind obligat să plătească pârâților 

A.L. și A.G. suma de 2.500 de lei, reprezentând cheltuielile de judecată. 

În motivarea sentinței s-a arătat că, prin autorizația de construire nr. 199 din 

24.07.2017 emisă de Primarul Comunei V., urmare a cererii depusă de A.L. și A.G., s-a 

autorizat continuarea lucrărilor de construire la construcțiile existente (fără acte) C1, 

schimbare destinație în locuință colectivă (bloc) P+2E și construire 2 locuințe colective 

mici C2 și C3 cu regim de înălțime P+2E, distanța față de Nord este de 3,76 m, față de Sud 

este de 6,00 m, față de Est este de 5,17 m și față de Vest este de 5,09 m pe imobilul teren 

și/sau construcții situat în comuna V., satul V., str. DS, nr cadastral 60513 - plan de 

situație. 

În certificatul de urbanism nr. 291 din 09.05.2017 emis de Primarul Comunei V. s-a 

reținut la regimul juridic că imobilele teren și construcție C1(fără acte) se află în 

intravilanul satului V., comuna V. în proprietatea solicitanților cu Act de adjudecare din 

data de 07.04.2017 din dosarul de executare nr. 1XXX/2014 în parcela cu nr cadastral 

60513 cu suprafața de 2854 mp conform extrasului de CF nr 49348 din 2017. 

Cu privire la regimul tehnic emitentul actului a menționat că terenul în suprafață de 

2854 mp se află situat în UTR 5, într-o zonă cu locuințe și funcțiuni complementare. 

Drumul sătesc va fi lăsat de minim 7 m pentru intervenția pompierilor în caz de 

incendiu. Distanța minimă a construcțiilor față de limitele proprietății va fi de ½ din 

înălțimea la streașină dar nu mai puțin de 3 m, iar față de posterior de minim 5 m, față de 

aliniament clădirea se va retrage cu cel puțin 2 metri. Cota de 7 m a drumului va fi scoasă 

în evidență și de planul de situație. Beneficiarul se va retrage cu împrejmuirea până ce 

calea de acces va avea minim 7 m lățime. 

La data de 23.10.2017 reclamantul a înregistrat cererea nr. 23.23.10.2017 la 

Primăria V. și a solicitat revocarea actului administrativ. 

Susținerea reclamantului cu privire la lipsa acordurilor vecinilor pentru amplasarea 

de construcții cu altă destinație decât ce a clădirilor învecinate a fost apreciată ca fiind 

neîntemeiată. 

Potrivit art. 2.5.6. din Anexa 1 a Legii nr. 50/1991, acordul vecinilor, conform 

prevederilor legale în vigoare, exprimat în formă autentică, pentru construcțiile noi, 

amplasate adiacent construcțiilor existente sau în imediata lor vecinătate - și numai dacă 

sunt necesare măsuri de intervenție pentru protejarea acestora, pentru lucrări de construcții 

necesare în vederea schimbării destinației în clădiri existente, precum și în cazul amplasării 

de construcții cu altă destinație decât cea a clădirilor învecinate. 

Destinația construcțiilor care fac obiectul autorizației de construire, respectiv 

locuințe colective nu este diferită de cea a construcțiilor învecinate, locuințe individuale.  

Prin urmare, susținerea reclamantului cu privire la existența unui plan de încadrare 

în tarla ca fiind fals și folosirea acestui înscris pentru a induce în eroare emitentul actului a 

fost reținută ca fiind neîntemeiată. 

Toate documentațiile cadastrale prevăzute în certificatul de urbanism sunt 

emise/avizate de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași. Având în vedere Planul 

de încadrare în Tarla Anexa 1, întocmit de PFA „DX” și vizat de Comisia Locală de Fond 

Funciar, pârâtul a constat existența drumului identificat cadastral cu nr. 2068/10/2/4/1. Cu 

acest înscris se face dovada drumului de acces la toate proprietățile. 

Tribunalul a reținut și că acest înscris are putere doveditoare conform disp. art. 273 

din Codul de procedură civilă. 
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Față de considerentele expuse, în temeiul disp. art. 8 din Legea nr 554/2004 

instanța de fond a respins acțiunea și, în temeiul disp. art. 453 din Codul de procedură 

civilă a obligat reclamantul la plata cheltuielilor de judecată efectuate de pârâții A.L. și 

A.G., reprezentând onorariul de avocat. 

Împotriva acestei sentințe a declarat recurs reclamantul C.C., arătând în motivare 

faptul că hotărârea instanței de fond este nelegală, întrucât se reține o situație de fapt 

profund neadevărată, și anume că terenul în suprafață de 2854 m.p., înscris în cartea 

funciară nr. 60513, cu nr. cadastral 60513, UAT V. are cale de acces la drumul public. 

Or, pentru a fi în mod legal emisă autorizația de construcție nr. 199 din 24.07.2017 

la cererea pârâților A.L. și A.G. prin care s-a autorizat executarea lucrărilor la construcția 

existentă CI și schimbarea destinației în locuință colectivă (bloc) P+2E și construirea a 

două locuințe colective mici C2 și C3 cu regim de înălțime P+2E pentru imobilul situat in 

jud. Iași, comuna V., sat V., având o suprafața de 2854 m.p., înscris în cartea funciara nr. 

60513, cu nr. cadastral 60513, UAT V. era imperativ necesar să se respecte obligațiile 

impuse pârâților A.L. și G. prin certificatul de urbanism nr. 291 din 09.05.2018. 

Prin certificatul de urbanism nr. 291 din 09.05.2018 emis de Primăria V. s-a 

certificat regimul tehnic și s-a stabilit că Primăria V. nu va elibera Autorizația de 

Construire daca calea de acces de la drumul public la terenul în suprafață de 2854 m.p., 

înscris în cartea funciară nr. 60513, cu nr. cadastral 60513, UAT V. nu are 7 m lățime. 

În cazul de față, terenul în suprafață de 2854 m.p., înscris în cartea funciara nr. 

60513, cu nr. cadastral 60513, UAT V. nu are cale de acces la drumul public. De altfel, 

chiar si Primăria Comunei V. a depus la dosarul cauzei un răspuns la adresa Tribunalului 

Iași nr. 6842 din 08.05.2018 în vederea soluționării prezentului dosar, din care rezultă în 

mod clar că „Primăria V. nu are inventariata (deci nu deține în proprietate) cale de acces 

învecinată cu proprietățile C.C. și A.L. și A.G.” și că „Raportat la linia de hotar a 

proprietăților reclamantului C.C. și pârâților A.L. și G., pe partea de sud - Primăria 

Comunei V. nu are inventariată o asemenea cale de acces.” 

În concluzie, nu numai că respectiva cale de acces nu are lățimea de 7 m impusă 

atât de certificatul de urbanism nr. 291 din 09.05.2018 emis de Primăria V., cât și de Legea 

nr. 50/1991, de documentația de urbanism nr. 102/2006 faza PUG, aprobata prin H.C.L. nr. 

22/2010, dar mai grav decât atât este ca nu exista o cale de acces la terenul în suprafață de 

2854 m.p.. înscris în cartea funciară nr. 60513, cu nr. cadastral 60513, UAT V.. 

Pentru ca terenul aflat în proprietatea soților A.G. și L. să dobândească în viitor (nu 

la momentul obținerii autorizației de construcție) o cale de acces ar fi reprezentate de 

achiziția unei fâșii de teren de 7 m lățime de la T.R.-C. (vecinul de la sud al soților A. și a 

recurentului), obținerea în instanțele judecătorești competente a unui drept de servitute și 

intabularea acestuia în Cartea Funciară și achiziția unei suprafețe de teren de la vecinii de 

la vest. 

La momentul analizării documentației depuse în vederea obținerii autorizației de 

construire nr. 199 din 24.07.2017 pentru terenul in suprafața de 2854 m.p. înscris în cartea 

funciară nr. 60513, cu nr. cadastral 60513, UAT V., acest bun imobil nu avea cale de 

acces, fiind lipsit de posibilitatea ca viitorii proprietari ai celor 45 de apartamente edificate 

să poată ajunge la drumul public reprezentat de str. I.P.Culianu. 

Potrivit recurentului, pentru emiterea autorizației de construcție nu a fost respectat 

art. 3 din Ordinul nr. 119 din 4 februarie 2014, nefiind întocmit studiul de însorire pentru 

construcțiile ce au fost edificate terenul în suprafață de 2854 m.p., înscris în cartea funciară 

nr. 60513, cu nr. cadastral 60513, UAT „V.”. Amplasarea acestor construcții nu poate 

asigura însorirea locuințelor învecinate pe o durata de minim 1 1/2 la solstițiul de iarnă. În 

situația de față, distanța dintre clădirile învecinate este sub înălțimea clădirii celei mai 

înalte, astfel era imperativ necesară întocmirea unui studiu de însorire pentru emiterea 

autorizației de construcție nr. 199 din 24.07.2017. 
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Apreciază recurentul că hotărârea instanței de fond este nelegală și netemeinică, 

întrucât, ața cum rezultă din dispozițiile art. 2.5.6. din Anexa 1 a Legii nr. 50/1991, este 

imperativ necesară obținerea acordului vecinilor pentru construcțiile noi amplasate în 

imediata lor vecinătate în situația în care se amplasează construcții cu altă destinație decât 

cea a clădirilor învecinate. În cazul de față, construcțiile pentru care s-a eliberat autorizația 

de construire nr. 199 din 24.07.2017 au destinația de bloc (locuințe colective), iar 

destinația tuturor clădirilor învecinate este de locuința individuală. Prin urmare, acordul 

vecinilor exprimat în formă autentică era necesar. Hotărârea pronunțată de instanța de fond 

este nelegală deoarece în documentația ce a stat la baza obținerii acestei autorizații de 

construire nu exista acordul vecinilor, implicit și acordul recurentului. 

Consideră recurentul că în mod greșit a reținut instanța de fond că nu este utilă și 

concludentă pentru soluționarea cauzei efectuarea unei expertize topo-cadastrale având ca 

obiective identificarea tuturor căilor de acces la drumurile publice a terenului aflat în 

proprietatea pârâților A.L. și G., identificarea căii de acces la drumul public reprezentat de 

str. I. P. Culianu, pentru terenul aflat in proprietatea pârâților A.L. și G. 

Apreciază și că în mod greșit a reținut instanța de fond că nu este utilă și 

concludentă pentru soluționarea cauzei efectuarea unei expertize în specialitatea 

construcții-urbanism, având ca obiective analizarea respectării reglementărilor tehnice 

impuse atât de Certificatul de Urbanism nr. 291 din 09.05.2017, cât și de Legea nr. 

50/1991 și de reglementările documentației de urbanism nr. 102/2006, faza PUG aprobată 

prin H.C.L. „V.” nr. 22/2010 pentru documentația ce a stat la baza autorizației de 

construcție nr. 199 din 24.07.2017 emisă de Primăria V., analizarea respectării distanței 

dintre clădirile edificate pe terenul cu nr. cadastral 60513 - CF 60513 UAT V. și clădirea 

edificată pe terenul cu nr. cadastral 60561 CF 60561 UAT „V.” și dacă este asigurată 

însorirea clădirii aflate in proprietatea recurentului, ața cum o impun dispozițiile art. 3 din 

Ordinul nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate 

publică privind mediul de viață al populației. 

Totodată, recurentul consideră că hotărârea primei instanțe este nelegală deoarece 

în mod greșit s-a admis excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtei Comuna V., prin 

Primar. Or, pârâta Comuna V., prin Primar, are calitate procesuală pasivă având în vedere 

dispozițiile art. 4 (1) din Legea nr. 50/1991, fiind emitenta actului administrativ atacat. 

Soluția instanței de recurs 

Referitor la recursul formulat împotriva încheierii de ședință din data de 

25.09.2018, instanța de recurs reține că motivele invocate pot fi circumscrise motivului de 

nelegalitate prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 5 C.proc.civ., privind încălcarea de către 

instanță a regulilor de procedură a căror nerespectarea atrage sancțiunea nulității. 

Se constată că prin încheierea de ședință din data de 25.09.2018 Tribunalul Iași s-a 

pronunțat cu privire la administrarea probei cu expertiza topo-cadastrală, solicitată în 

termen procedural de către reclamant, apreciind că această probă este neconcludentă și 

neutilă soluționării cauzei, drept pentru care a respins-o. 

Regulile de procedură privind încuviințarea probelor sunt cuprinse în art. 258 

C.proc.civ., prin care se stabilește că probele se pot încuviința numai dacă sunt întrunite 

cerințele prevăzute de art. 255, în afară de cazul când ar exista pericolul ca ele să dispară 

prin întârziere, iar potrivit art. 255 C.proc.civ. cerințele privind administrarea probelor 

sunt: admisibilitatea, să ducă la soluționarea procesului, nu privesc fapte de notorietate 

publică sau necontestate. 

Nu orice probă solicitată de părți, cu respectarea condițiilor procedurale privind 

propunerea cuprinse în art. 254 C.proc.civ., trebuie încuviințată de către instanță, ci aceasta 

poate și trebuie să aprecieze, pe de o parte, asupra admisibilității acesteia, iar, pe de altă 

parte, asupra utilității administrării ei, respectiv să verifice dacă proba solicitată este aptă 

să conducă la lămurire cauzei și la soluționarea procesului. 
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Prin urmare, dispoziția instanței de respingere a unei probe nu este în sine nelegală, 

regulile de procedură cuprinse în art. 255 și art. 258 C.proc.civ. conferind judecătorului 

dreptul de a aprecia asupra utilității, pertinenței și concludenței probelor propuse, iar 

cenzurarea acestei aprecierii excede controlului de legalitate pe care trebuie să îl facă 

instanța de recurs. 

Mai mult, se constată că prin cererea de recurs se invocă nelegalitatea soluției de 

respingere a unei expertize în specialitatea construcții-urbanism, însă din cuprinsul 

încheierii de ședință recurate nu rezultă ca prima instanță să fi dispus o astfel de măsură, 

iar din conținutul dosarului nu reiese ca reclamantul să fi propus o astfel de probă, în 

condițiile art. 254 C.proc.civ. 

Or, această ultimă critică ce vizează încheierea de ședință din data de 25.09.2018 

este, pe de o parte lipsită de obiect, iar, pe de altă parte, nici nu se poate invoca în calea de 

atac omisiunea instanței de a ordona din oficiu probe pe care părțile nu le-au propus și 

administrat în condițiile legii, față de prevederile art. 254 alin. 6 C.proc.civ. 

În fine, această critică de nelegalitate nu poate fi recalificată drept o cerere de 

administrare a acestei probe de către instanța de recurs, întrucât, față de caracterul clar al 

formulării din cererea de recurs nu se impunea recalificare. Mai mult, o astfel de probă, ața 

cum s-a arătat și în practicaua prezentei decizii, este inadmisibilă în calea de atac a 

recursului, având în vedere dispozițiile imperative ale art. 492 alin. 1 C.proc.civ. 

Pentru toate aceste considerente, Curtea constată caracterul nefondat al criticilor 

formulate împotriva încheierii de ședință din data de 25.09.2018, drept pentru care va 

respinge recursul formulat, cu consecința menținerii acestei încheieri. 

În ceea ce privește recursul formulat împotriva sentinței nr. 1536/23.10.2018 a 

Tribunalului Iași, se constată acesta vizează atât soluția dată de prima instanță cu privire la 

excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtei Comuna V., cât și cea referitoare la 

fondul cauzei, iar criticile nelegalitate se referă la greșita aplicare a normelor de drept 

material, motiv de recurs prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 8 C.proc.civ. 

Referitor la modul de soluționare al excepției lipsei calității procesuale pasive a 

pârâtei Comuna V., instanța de recurs reține că aceasta este una legală, iar considerentele 

expuse de prima instanță sunt corecte, întrucât actul administrativ contestat în cauză nu a 

fost emis de unitatea administrativ teritorială, aceasta, potrivit art. 4 din Legea nr. 51/1990, 

nefiind parte a raportului juridic de drept administrativ ce face obiectul judecății în cauză. 

Deși este adevărat că unitățile administrativ teritoriale sunt cele care au 

personalitate juridică, potrivit Legii nr. 215/2001, în litigiile de contencios administrativ 

relevanță cu privire la stabilirea calității procesuale are capacitatea administrativă a 

autorității sau instituției publice de a emite acte în vederea organizării executării legii sau a 

executării în concret a legii, prin care se dă naștere, modifică sau se sting raporturi juridice. 

Or, primarul reprezintă autoritatea publică de la nivelul unității administrativ 

teritoriale învestită cu capacitatea administrativă de a emite autorizații de construcții, 

conform art. 4 alin. 1 din Legea nr. 51/1991, drept pentru care doar pentru acesta se 

justifică reținerea calității procesuale pasive, ața cum în mod legal a stabilit și prima 

instanță. 

În privința modului de aplicare a normelor de drept material în domeniul 

urbanismului și autorizării construcțiilor, Curtea constată că sentința este nelegală, pentru 

următoarele considerente: 

Autorizația de construire, potrivit Legii nr. 51/1991, Anexa nr. 2 referitoare la 

definirea unor termeni de specialitate utilizați în cuprinsul legii și art. 42 din Normele 

metodologice de aplicare ale acestei legi, este definită ca fiind actul de autoritate al 

administrației publice locale, pe baza căruia se pot realiza lucrări de construcții,. 

corespunzător măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, 

realizarea, exploatarea și postutilizarea construcțiilor, emise în baza documentației pentru 
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autorizarea executării lucrărilor de construcții, elaborată în condițiile legii, în temeiul și 

cu respectarea prevederilor documentațiilor de urbanism avizate și aprobate potrivit legii 

Certificatul de urbanism, pe de altă parte, conform art. 6 alin. 1 din Legea nr. 

50/1991, este actul de informare prin care se:  

a) fac cunoscute solicitantului informațiile privind regimul juridic, economic și 

tehnic al terenurilor și construcțiilor existente la data solicitării, în conformitate cu 

prevederile planurilor urbanistice și ale regulamentelor aferente acestora ori ale 

planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate și aprobate potrivit legii; 

b) stabilesc cerințele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcție de 

specificul amplasamentului; 

c) stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea autorizării; 

d) încunoștințează investitorul/solicitantul cu privire la obligația de a contacta 

autoritatea competentă pentru protecția mediului, în scopul obținerii punctului de vedere 

ți, după caz, al actului administrativ al acesteia, necesare în vederea autorizării. 

Documentația pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții cuprinde, 

printre altele, conform art. 7 alin. 1 din Legea nr. 50/1991, certificatul de urbanism, 

documentația tehnică - D.T., precum și avizele și acordurile stabilite prin certificatul de 

urbanism, punctul de vedere al autorității competente pentru protecția mediului ți, după 

caz, actul administrativ al acesteia. 

Documentația tehnică - D.T., conform art. 7 alin. 2 din aceeași lege, se elaborează 

în concordanță cu cerințele certificatului de urbanism, cu conținutul actului administrativ 

al autorității competente pentru protecția mediului, al avizelor și acordurilor cerute prin 

certificatul de urbanism. 

Printre altele, documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de 

construire, potrivit Anexei nr. 1 lit. A din Legea nr. 50/1991, cuprinde și avizele și 

acordurile privind asigurarea, branșarea și racordarea la infrastructura edilitară 

[…]stabilite prin certificatul de urbanism conform reglementărilor legale în vigoare și ca 

urmare a condițiilor speciale de amplasament ți/sau a funcționalității investiției, după caz, 

obținute în prealabil de solicitant – pct. 2.5.5, precum și acordul vecinilor, conform 

prevederilor legale în vigoare, exprimat în formă autentică, pentru construcțiile noi, 

amplasate adiacent construcțiilor existente sau în imediata lor vecinătate - și numai dacă 

sunt necesare măsuri de intervenție pentru protejarea acestora -, pentru lucrări de 

construcții necesare în vederea schimbării destinației în clădiri existente, precum și în 

cazul amplasării de construcții cu altă destinație decât cea a clădirilor învecinate – pct. 

2.5.6. 

Sintetizând, Curtea reține că prin procedura sa de eliberare, autorizația de construire 

realizează o coordonare a tuturor celorlalte proceduri de control prealabil și preventiv 

(exprimate sub forma certificatului de urbanism, avizelor/acordurilor speciale etc.) aferente 

unui proiect determinat, însă ea nu se substituie acestora, ci doar permite corelarea 

cerințelor diverse pe care le reclamă. 

Mai mult, potrivit art. 7 alin. 9 din Legea nr. 50/1991, autorizația de construire se 

emite dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile cerute prin prezenta lege, și, în primul 

rând trebuie să respecte cerințele de autorizare stabilite, cu titlu obligatoriu, în certificatul 

de urbanism eliberat în acest scop. 

În cauză, prin certificatul de urbanism nr. 291/09.05.2017 eliberat la solicitarea 

pârâților, aceștia au fost informați cu privire la condițiile obligatorii în care se poate obține 

autorizația de continuare a unor lucrări de construire la construcție existentă (fără acte) C1, 

schimbare destinație în locuință colectivă (bloc), mansardare și extindere C1 și construire 2 

locuințe colective mici C2 și C3, pe terenul în suprafață de 2854 mp, situat într-o zonă cu 

locuințe și funcțiuni complementare, în care se pot autoriza construcții de locuințe 

individuale și colective mici izolate și cuplate, anexe gospodărești, cu regim de înălțime 
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P+1E, D+P+1E+M, D+P+2E, înălțimea maximă la streașină sau atic – 9 m, CUT max. 

adm. – 1,4 mp/ADC, POT max. adm. – 35%.  

Prin același certificat de urbanism, cu privire la cerințele tehnice s-a prevăzut, în 

ceea ce privește asigurarea la infrastructura de transport, ca drumul sătesc va fi lăsat de 

minim 7 m pentru intervenția pompierilor în caz de incendiu, această cotă minimă a 

drumului de 7 m urmând a fi scoasă în evidență și pe planul de situație, prevăzându-se 

obligația pentru beneficiar de a retrage împrejmuirea până ce calea de acces va avea 

minim 7 m lățime. Mai mult, s-a subliniat că autorizația de construire nu va fi eliberată în 

cazul în care calea de acces nu are 7 m lățime. 

În cauză, autorizația de construire nr. 199/24.07.2017 a fost eliberată pentru 

continuarea lucrărilor de construire la construcție existentă (fără acte) C1, schimbarea 

destinație în locuință colectivă (bloc) P+2E și construire 2 locuințe colective mici C2 și C3 

cu regim de înălțime P+2E, POT = 31,89%, CUT = 0,979 mp/ADC, înălțimea la coamă C1 

=12,25 m și la corniță 10,10 m; înălțimea la coamă C2 = 11,05 m și la corniță C2 și C3 = 

8,20 m; distanțe față de limitele proprietății fiind de: N – 3,76 m, S – 6,00 m, E – 5,17 m, 

V – 5,09 m. 

Cu privire la calea de acces solicitată prin certificatul de urbanism, în planul de 

dezmembrare depus la dosar de către pârâți, figurează mai multe parcele (2068/19/2/4/1 – 

146 mp, 2068/19/2/4/2/1 – 219 mp și 2068/19/2/4/2/2 – 219 mp), care au regimul juridic al 

unei servituți de trecere în favoarea proprietarului M. D. Din planul de încadrare în tarla, 

rezultă că aceste parcele, având o lățime de 2,81 m, figurează înregistrate în evidențele 

OCPI drept cale de acces. Prin planul de încadrare în zonă, se configurează această cale de 

acces cu o lățime de 7 m, însă numai în dreptul proprietății pârâților. 

Având în vedere aceste aspecte, instanța de fond era obligată să verifice susținerile 

reclamantului referitoare la nerespectarea cerinței stabilite în certificatul de urbanism 

privind asigurarea unei căi de acces de 7 m, până la drumul public, chestiune litigioasă care 

nu a fost analizată în concret. 

Astfel, această cerință din certificatul de urbanism referitoare la redimensionarea 

drumului sătesc la o lățime de 7 m, privește calea de acces în întregime, iar nu doar 

porțiunea din dreptul proprietății pârâților, întrucât accesul pentru intervenția pompierilor 

în caz de incendiu nu se realizează doar în dreptul proprietății pârâților, ci presupune și 

parcurgerea distanței de la drumul public până la proprietatea pârâților.  

De asemenea, prima instanță, a înlăturat în mod nelegal, fără a le analiza, criticile 

recurentului referitoare la situația juridică a căii de acces evidențiate în documentele 

cadastrale prezentate. Deși este adevărat că proprietatea pârâților nu are acces direct la un 

drum public, accesul se poate realiza și în alte moduri, care trebuie luate deopotrivă în 

considerare la îndeplinirea cerinței referitoare la calea de acces, astfel cum a fost 

specificată în certificatul de urbanism.  

Pe de altă parte, calea de acces invocată de pârâți, este reprezentată de cele trei 

parcele indicate mai sus, care apar evidențiate în documentele cadastrale și de publicitate 

imobiliară ca fiind grevate de un drept de servitute de trecere în favoarea proprietarului 

M.D.. În aceste condiții, era necesar ca înainte de emiterea autorizației de construire, 

pârâții să clarifice situația juridică a dreptului lor de acces pe parcela 2068/19/2/4/1 – 146 

mp, dar și să facă demersurile și să obțină reconfigurarea acestei căi de acces (indiferent că 

este drum privat aflat în coproprietate, fie că este drum public sătesc, aflat în administrarea 

autorităților locale), astfel încât ea să corespundă cerinței de a asigura o lățime de 7 m pe 

toată lungimea ei, de la drumul public până la proprietatea pârâților, dar și în dreptul 

acesteia. 

Prima instanță a omis să verifice aceste aspecte, care trebuiau să rezulte din 

cuprinsul documentației tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construire, așa 

cum prevede Anexa nr. 1 la Legea nr. 50/1991. Or, în lipsa acestor elemente, față de 

prevederile art. 7 alin. 9 din Legea nr. 50/1991, era obligată să constate că autorizația de 
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construire a fost emisă nelegal, câtă vreme pârâții nu au făcut dovada îndeplinirii tuturor 

condițiilor prevăzute de lege și stabilite în cuprinsul certificatului de urbanism, mai ales că 

limitările cu privire la calea de acces impuse prin acest act de urbanism nu au fost 

contestate de către pârâți. 

Sunt nefondate susținerile referitoare la faptul că pârâții aveau doar obligația de a 

retrage împrejmuirea, din dreptul proprietății lor, până ce calea de acces va avea minim 7 

m lățime, întrucât nu ar fi putut fi stabilite obligații decât în sarcina beneficiarilor. Chiar 

dacă impun prin certificatul de urbanism cerințe referitoare la calea de acces comună cu 

alți proprietari, îndeplinirea acestora cade tot în sarcina solicitanților, care trebuie să 

întreprindă toate demersurile legale (chiar și judiciare), pentru a asigura lărgirea căii de 

acces, conform cerințelor de urbanism. Neîndeplinirea acestor cerințe conduce la 

respingerea cererii de autorizare a construcțiilor, ața cum au fost solicitate de către 

beneficiari, ceea ce nu exclude însă obținerea autorizării pentru proiecte de investiții, care 

nu necesită lărgirea căii de acces. 

Cu privire la celelalte critici de nelegalitate ale actului administrativ contestat, 

instanța de recurs constată, pe de o parte că, analizarea lor devine inutilă, având în vedere 

că, prin reținerea motivului de nelegalitate referitor la lățimea căii de acces, autorizația de 

construire se impune a fi anulată în întregime, iar, pe de altă parte, acestea sunt și 

nefondate. 

În ceea ce privește, respectarea art. 3 din Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea 

Normelor de igienă și sănătate privind mediul de viață al populației, se observă că această 

critică a fost formulată pentru prima dată în recurs, astfel încât nu poate fi analizată direct 

în calea de atac. Mai mult, nici nu se susține, din documentația care a stat la baza emiterii 

autorizației rezultând că a fost depus un studiu de însorire, care confirmă îndeplinirea 

acestei cerințe. 

Referitor la necesitatea acordului notarial al vecinilor, Curtea reține că acest acord 

notarial nu a fost solicitat prin certificatul de urbanism, nefiind necesar pentru obținerea 

autorizării construcțiilor, întrucât, indiferent de numărul de locatari (individuale sau 

colective), aceste construcții au aceeași destinație, respectiv de locuințe. De asemenea, 

având în vedere unitatea teritorială de referință a zonei (UTR 5 – locuințe individuale și 

locuințe colective mici), construcțiile pentru care s-a solicitat autorizare se încadrează în 

specificul zonei, fiind vorba de locuințe colective mici. 

12. Anulare act administrativ. Dispoziţia şefului IPJ de majorare a perioadei de 

suspendare a dreptului de a conduce potrivit art. 118 alin. 5 din OUG nr. 195/2002. 

Prescripţia executării sancţiunii contravenţionale complementare 

Cuprins pe materii: Contencios administrativ şi fiscal  

Indice alfabetic: Anulare act administrativ. Prescripţia executării sancţiunii 

contravenţionale complementare 

Temei de drept: art. 121 alin. 1 din OUG nr. 195/2002, art. 118 alin. 4 şi 5 din OUG nr. 

195/2002, art. 215 Cod procedură fiscală 

 

Potrivit art. 121 alin. 2 din OUG nr. 195/2002, executarea sancțiunii 

contravenționale complementare se prescrie în același termen în care se prescrie 

sancțiunea contravențională principală, fără niciun fel de derogări.  

Cum executarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie în termen de 5 ani 

de la data de 1 ianuarie a anului următor în care sancțiunea a devenit definitivă, așa cum 

stipulează art. 215 Cod procedură fiscală, tot în același termen se prescrie și sancțiunea 

complementară a suspendării dreptului de a conduce, în cuantumul ei inițial ori cel 

majorat, urmare a aplicării dispozițiilor art. 118 alin. 5 din OUG nr. 195/2002. 
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Măsura suspendării dreptului de a conduce nu operează de drept la data rămânerii 

definitive a procesului-verbal de contravenție, din dispozițiile art. 118 alin. 5 din OUG nr. 

195/2002 rezultând că prezintă relevanță conduita expresă a contravenientului, respectiv 

manifestarea sa de voință de a se prezenta în termen de 15 zile de la acel moment pentru 

depunerea permisului. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția de contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 

287/25.02.2019 

 

Prin decizia nr. 287/25.02.2019 a Curţii de Apel Iaşi a fost admis recursul declarat 

de recurentul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vaslui împotriva sentinţei nr. 

364/ca/20.09.2018 pronunţată de Tribunalul Vaslui, sentinţă care a fost casată în tot, a fost 

respinsă acţiunea formulată de reclamantul X. în contradictoriu cu pârâtul Inspectoratul 

Județean de Poliţie, ca nefondată. 

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut că prin sentinţa nr. 364/c.a/20.09.2018 

a Tribunalului Vaslui a fost admisă cererea formulată de reclamantul X. în contradictoriu 

cu pârâtul Inspectoratul Județean de Poliţie, s-a dispus anularea dispoziţiei seria CU nr. 

2064775/03.04.2018 eliberată de pârât pentru perioada 04.04.2018 – 30.11.2018. 

Situaţia de fapt reţinută a fost următoarea: prin procesul-verbal seria PVSX 

numărul 068969 din 6 august 2016, reclamantului i-a fost suspendată exercitarea dreptului 

de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile ca urmare a săvârșirii contravenției prevăzute 

de art. 102 alin. 3 lit. e) din OUG nr. 195/2002. Împotriva procesului-verbal de 

contravenție reclamantul a exercitat plângerea contravențională care a făcut obiectul 

dosarului civil nr. 5633/333/2016. Ulterior, prin procesul-verbal seria PVSX nr. 077554/15 

iulie 2018 reclamantului i-a fost suspendată exercitarea dreptului de a conduce pentru o 

perioadă de 90 de zile ca urmare a săvârșirii contravenții prevăzute de art. 102 alin. 3 lit. e 

din OUG nr. 195/2002. Împotriva acestui proces-verbal de contravenție reclamantul a 

exercitat plângerea contravențională care a făcut obiectul dosarului civil nr. 

5282/333/2016. Ambele plângeri contravenționale au fost respinse de instanțe, hotărârile 

judecătorești rămânând definitive la datele de 01.11.2017 și 19.09.2017, apelurile 

exercitate de reclamant fiind respinse de Tribunalul Vaslui. La data de 3 aprilie 2018 

reclamantul s-a prezentat la sediul Serviciului Rutier și a predat permisul de conducere, 

perioadele de suspendare începând să curgă din ziua imediat următoare, respectiv din data 

de 4.04.2018 și până la data de 30.11.2018, perioada totală de suspendare fiind de 240 de 

zile. Așadar, urmare a conduitei reclamantului care nu s-a prezentat în termenul prevăzut 

de lege pentru predarea permisului de conducere, autoritățile au dispus emiterea dispoziției 

nr. 14342/12.03.2018, punându-se în vedere reclamantului obligația de a preda permisul de 

conducere, comunicându-i-se totodată majorarea fiecărei perioadei de suspendare a 

exercitării dreptului de a conduce cu câte 30 de zile conform art. 118 alin. 4 și 5 din OUG 

nr. 195/2002. Nemulțumit de măsură, reclamantul a contestat-o. 

Or, Curtea a reţinut că instanța de fond a aplicat greșit normele care reglementează 

executarea sancțiunii contravenționale complementare. Potrivit art. 121 alin. 2 din OUG nr. 

195/2002, executarea sancțiunii contravenționale complementare se prescrie în același 

termen în care se prescrie sancțiunea contravențională principală, fără niciun fel de 

derogări.  

Cum executarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie în termen de 5 ani 

de la data de 1 ianuarie a anului următor în care sancțiunea a devenit definitivă, așa cum 

stipulează art. 215 Cod procedură fiscală, tot în același termen se prescrie și sancțiunea 

complementară a suspendării dreptului de a conduce, în cuantumul ei inițial ori cel 

majorat, urmare a aplicării dispozițiilor art. 118 alin. 5 din OUG nr. 195/2002. 
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De altfel, în motivarea sa judecătorul fondului nu arată care este, în opinia sa, 

termenul în care s-ar fi prescris executarea sancțiunii contravenționale, arătând doar, pentru 

motivele combătute de Curte în cele de mai sus, că măsura suspendării dispusă la 

03.04.2018 este nelegală, că suspendarea dreptului de a conduce ar fi trebuit a opera de 

drept la data rămânerii definitive a procesului-verbal de contravenție.  

Un atare raționament este și contrar dispozițiilor art. 118 alin. 5 din OUG nr. 

195/2002, rezultând din acest text de lege că prezintă relevanță conduita expresă a 

contravenientului, respectiv manifestarea sa de voință de a se prezenta în termen de 15 zile 

de la acel moment pentru depunerea permisului. În atare situație fericită – prezentarea 

contravenientului în termenul stipulat de lege – suspendarea nu ar opera retroactiv – cum s-

ar deduce din argumentația judecătorului fondului – de la data rămânerii definitive a 

procesului-verbal, ci, evident, de la data predării permisului, în intervalul de timp de până 

atunci contravenientul putând circula legal. 

 

 

 

 

 

 

 

Lista deciziilor 

Curtea de Apel Iași – Secția de contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 60/CA/16.01.2019 ............. 2 
Curtea de Apel Iași – Secția de contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 66/16.01.2019 ................... 7 
Curtea de Apel Iași – Secția de contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 72/16.01.2019 ................. 11 
Curtea de Apel Iași – Secția de contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 58/16.01.2019 ................. 15 
Curtea de Apel Iași – Secția de contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 150/30.01.2019 ............... 18 
Curtea de Apel Iași –Secția de contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 288/25.02.2019 ............... 22 
Curtea de Apel Iași – Secția de contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 337/27.02.2019 ............... 31 
Curtea de Apel Iași – Secția de contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 429/13.03.2019 ............... 34 
Curtea de Apel Iași – Secția de Contencios administrativ și fiscal, Decizia civilă nr. 446/18.03.2019 ..... 40 
Curtea de Apel Iași – Secția de contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 510/27.03.2019 ............... 44 
Curtea de Apel Iași – Secție de contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 505/27.03.2019 .............. 49 
Curtea de Apel Iași, Secția de contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 287/25.02.2019 ................ 56 

 


