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1. Suspendare executare act administrativ fiscal. Condiţii. Calitate procesuală 

pasivă  

 

Cuprins pe materii: Contencios administrativ şi fiscal. Drept procesual civil  

Indice alfabetic: Suspendare executare act administrativ fiscal. Calitate procesuală 

pasivă. 

Temei de drept: art. 14 din Legea nr. 554/2004, art. 278 Cod procedură fiscală, 

art. 36 Cod procedură civilă 

 

Pentru a interveni suspendarea judiciară a executării unui act administrativ trebuie 

să existe un indiciu temeinic de nelegalitate. Principiul legalităţii activităţii administrative 

presupune atât ca autorităţile administrative să nu eludeze dispoziţiile legale, cât şi ca 

toate deciziile acestora să se întemeieze pe lege. El impune, în egală măsură, ca 

respectarea acestor exigenţe de către autorităţi să fie în mod efectiv asigurată. 

Or, suntem în prezenţa unui caz bine justificat, în înțelesul art. 2 lit. t) din Legea nr. 

554/2004, respectiv „împrejurări legate de starea de fapt şi de drept, care sunt de natură 

să creeze o îndoială serioasă în privinţa legalităţii actului administrativ”.  

Motivarea actelor administrative este o cerinţă obligatorie, garanţie a respectării 

legii şi a ocrotirii drepturilor cetăţenilor, aşa cum rezultă din jurisprudenţa CJUE, însă, în 

speţa concretă, organul fiscal nu a motivat, în acord cu cerinţele art. 213 alin. 5 Cod 

procedură fiscală, luarea măsurilor asiguratorii. 

Decizia nu conţine referiri concrete la situaţia de fapt constatată de organul de 

control fiscal, la nerespectări ale dispoziţiilor legale, la comportamentul contribuabilului, 

din conţinutul său rezultând doar că motivul excepţional pentru care s-a dispus instituirea 

măsurii a fost acela că există pericol ca debitorul să se sustragă.  

Este obligatorie însă arătarea în concret a faptelor şi a comportamentului fiscal ce 

conturează pericolul sustragerii sau ascunderii patrimoniului, periclitând sau îngreunând 

în mod considerabil colectarea.  

 

Curtea de Apel Iași, Secția Contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 586/20.07.2020 

 

Prin decizia nr. 586/20.07.2020 a Curţii de Apel Iaşi a fost admis recursul declarat 

de recurenţii ANAF, DGRFP Iaşi, AJFP Iaşi, SFM Paşcani şi AJFP Suceava prin AJFP 

Iaşi şi AJFP Suceava împotriva încheierii nr. 322/c.a/05.06.2020 pronunţată de Tribunalul 

Iaşi, încheiere care a fost casată. În rejudecare, a fost admisă excepţia lipsei calităţii 

procesuale pasive a DGRFP Iaşi, AJFP Iaşi, SFM Paşcani şi AJFP Suceava şi respinsă 

pentru lipsă calitate procesuală pasivă cererea formulată de „ASC” SRL în contradictoriu 

cu DGRFP Iaşi, AJFP Iaşi, SFM Paşcani şi AJFP Suceava, a fost admisă cererea formulată 

de ASC SRL în contradictoriu cu ANAF pentru DGAF - DRAF 1 Suceava şi s-a dispus 

suspendarea executării Deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii nr. A-FSV-xxxx-2019 

din data de 25.06.2019 emisă de Direcţia Regională Antifraudă Fiscală nr. 1 Suceava până 

la soluţionarea definitivă a dosarului nr. xxxx/99/2019 al Tribunalului Iaşi. 

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut că încheierea instanței de fond este 

nelegală, motivele de recurs întemeiate pe art. 488 pct. 5 C.proc.civ., vizând nelegala citare 

a ANAF, fiind întemeiate.  

Din actele dosarului, respectiv din întâmpinarea aflată la dosarul nr. xxx/99/2019 al 

Tribunalului Iaşi reiese că ANAF a solicitat expres a-i fi comunicate toate actele de 

procedură la sediul său din Bucureşti, iar nu la sediul din Iaşi al DGRFP Iaşi. Neprocedând 
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astfel, instanţa de fond a pronunţat o încheiere nelegală, care va fi casată în tot, potrivit art. 

496 raportat la art. 488 pct. 5 C.proc.civ. 

Rejudecând pricina, în condiţii de legală citare cu ANAF la sediul său din Bucureşti 

(casarea cu trimitere a doua oară nefiind posibilă, potrivit art. 498 alin. 2 C.proc.civ. – în 

cauză fiind pronunţată anterior decizia de casare cu trimitere nr. 1756/09.12.2019 a Curţii 

de Apel Iaşi), Curtea reţine că întemeiate sunt şi criticile vizând lipsa calităţii procesuale 

pasive a DGRFP Iaşi, AJFP Iaşi, SFM Paşcani şi AJFP Suceava, invocată în faţa 

judecătorului fondului şi nesoluţionată.  

Calitatea procesuală presupune, conform art. 36 C.proc.civ., identitatea dintre părţi 

şi subiectele raportului juridic litigios, aşa cum este el dedus judecăţii. Astfel, decizia de 

instituire a măsurilor asiguratorii a cărei suspendare se solicită a fost emisă la 25.06.2019 

de DRAF nr. 1 Suceava. Ca atare, calitate procesuală pasivă nu poate avea decât ANAF 

(instituţie în a cărei subordine funcţionează entitatea emitentă – fără personalitate juridică – 

şi care este reprezentant al DRAF nr. 1 Suceava, conform art. 7 pct. 32 din HG nr. 

520/2013). 

Astfel, în rejudecare urmează a fi admisă excepţia, pentru considerentele de mai 

sus, cu consecinţa respingerii pentru lipsă calitate procesuală pasivă a cererii formulată de 

„ASC” SRL în contradictoriu cu pârâţii DGRFP Iaşi, AJFP Iaşi, SFM Paşcani şi AJFP 

Suceava. 

În ceea ce priveşte cererea de suspendare a executării deciziei de instituire a 

măsurilor asiguratorii nr. A-FSV-XXXX-2019 din data de 25.06.2019 emisă de Direcţia 

Regională Antifraudă Fiscală nr. 1 Suceava în contradictoriu cu pârâtul ANAF, aceasta 

este fondată. 

Sunt îndeplinite dispoziţiile art. 14 din Legea nr. 554/2004 raportat la art. 278 Cod 

procedură fiscală.  

Astfel, contrar celor susţinute de recurent, carenţele de motivare a actului 

administrativ fiscal, vizibile la o analiză sumară a acestuia, reprezintă elemente de natură 

să creeze o îndoială serioasă în privinţa legalităţii actului administrativ. 

Conform art. 2 alin. 1 lit. t) din Legea nr. 554/2004, modificată prin Legea nr. 

262/2007, cazurile bine justificate presupun împrejurări legate de starea de fapt şi de drept, 

care sunt de natură să creeze o îndoială serioasă în privinţa legalităţii actului administrativ. 

Altfel spus, pentru a interveni suspendarea judiciară a executării unui act 

administrativ trebuie să existe un indiciu temeinic de nelegalitate. În acest context, trebuie 

subliniat faptul că principiul legalităţii activităţii administrative presupune atât ca 

autorităţile administrative să nu eludeze dispoziţiile legale, cât şi ca toate deciziile acestora 

să se întemeieze pe lege. El impune, în egală măsură, ca respectarea acestor exigenţe de 

către autorităţi să fie în mod efectiv asigurată. 

Or, în speţa de faţă, Curtea constată că suntem în prezenţa unui caz bine justificat, 

în înțelesul art. 2 lit. t) din Legea nr. 554/2004, respectiv „împrejurări legate de starea de 

fapt şi de drept, care sunt de natură să creeze o îndoială serioasă în privinţa legalităţii 

actului administrativ”.  

Motivarea actelor administrative este o cerinţă obligatorie, garanţie a respectării 

legii şi a ocrotirii drepturilor cetăţenilor, aşa cum rezultă din jurisprudenţa CJUE, însă, în 

speţa concretă, organul fiscal nu a motivat, în acord cu cerinţele art. 213 alin. 5 Cod 

procedură fiscală, luarea măsurilor asiguratorii. 

Decizia nu conţine referiri concrete la situaţia de fapt constatată de organul de 

control fiscal, la nerespectări ale dispoziţiilor legale, la comportamentul contribuabilului, 

din conţinutul său rezultând doar că motivul excepţional pentru care s-a dispus instituirea 

măsurii a fost acela că există pericol ca debitorul să se sustragă.  

Este obligatorie însă arătarea în concret a faptelor şi a comportamentului fiscal ce 

conturează pericolul sustragerii sau ascunderii patrimoniului, periclitând sau îngreunând în 

mod considerabil colectarea.  
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Cu privire la condiţia prevenirii pagubei iminente, impusă de art. 14 alin. 1 din 

Legea nr. 554/2004, modificată, conform art. 2 alin. 1 lit. ş) din legea în discuţie, aceasta 

reprezintă prejudiciul material viitor şi previzibil sau, după caz, perturbarea previzibilă 

gravă a funcţionării unei autorităţi publice sau a unui serviciu public. 

Se poate aprecia că există urgenţă atunci când executarea actului administrativ 

aduce o atingere gravă şi imediată situaţiei reclamantului sau intereselor pe care acesta 

înţelege să le apere, or reclamanta, prin poprirea conturilor, este expusă unei atare pagube 

iminente vizând desfăşurarea activităţii. 

 

2. Obligare emitere act administrativ. Opozabilitatea hotărârilor judecătoreşti. 

Redevenţa anuală datorată potrivit art. 4 alin. 2 lit. c) din Anexa la OUG nr. 198/2005 

 

Cuprins pe materii: Contencios administrativ şi fiscal 

Indice alfabetic: Obligare emitere act administrativ. Opozabilitatea hotărârilor 

judecătoreşti. Redevenţa anuală  

Temei de drept: art. 4 alin. 2 lit. c) din Anexa la OUG nr. 198/2005, art. 435 alin. 

2 Cod procedură civilă 

 

HCL Pașcani nr. xx/2015 de aprobare a actului adițional nr. xx la Contractul de 

delegare a fost anulată definitiv prin sentinţa Tribunalului Iași, în considerentele căreia se 

arată că actul adiţional trebuia să aibă la bază dispoziţiile art. 4 alin. 2 lit. c) din Anexa la 

OUG nr. 198/2005, care stipulează imperativ că, în cazul în care împrumutatul este 

unitatea administrativ-teritorială, redevenţa anuală va fi stabilită la un nivel care să 

acopere cel puţin serviciul datoriei publice pentru anul respectiv aderent împrumutului de 

cofinanţare contractat de unitatea administrativ-teritorială. 

În cuprinsul art. 435 C.proc.civ., ce poartă denumirea marginală „Obligativitatea 

și opozabilitatea hotărârii”, se stipulează astfel: „(1) Hotărârea judecătorească este 

obligatorie și produce efecte numai între părți și succesorii acestora. (2) Hotărârea este 

opozabilă oricărei terțe persoane atât timp cât aceasta din urmă nu face, în condițiile 

legii, dovada contrară.” 

Conținutul textului de lege sus-redat este sintetizat în doctrină astfel: 

obligativitatea operează inter partes, opozabilitatea operează erga omnes; obligativitatea 

este relativă, opozabilitatea este generală. 

Așadar, principiul relativității hotărârii judecătorești, atât sub aspectul efectelor 

obligatorii, cât și al lucrului judecat, presupune ca ceea ce a fost judecat să nu poată 

folosi sau, în principiu, să nu poată fi opus decât de către părțile în proces, fundamentul și 

justificarea acestui principiu constituindu-le contradictorialitatea și dreptul la apărare. 

Însă această relativitate nu antrenează consecința inopozabilității hotărârii judecătorești 

față de terți. Tocmai de aceea, completându-l pe cel dintâi, principiul opozabilității 

hotărârii judecătorești dă expresie respectului datorat și impus tuturor de către o situație 

juridică.  

Astfel, opozabilitatea stricto sensu este definită în doctrină drept acea aptitudine a 

actului jurisdicțional de a fi recunoscut și respectat de orice persoană care nu a fost 

implicată în procedura judiciară. Altfel spus, existența sa integrată în mod legal în ordinea 

juridică poate fi opusă terțelor persoane, care nu mai pot ignora situația juridică ce a luat 

naștere în urma pronunțării hotărârii judecătorești, cel puțin până la momentul în care vor 

demonstra în justiție situația contrară (suportând, astfel, în mod indirect, efectele judecății 

la care nu au participat). 

Mecanismul producerii efectelor hotărârii judecătorești presupune, așadar, ca 

principiul relativității să asigure stabilitatea internă, în raporturile dintre, iar cel al 
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opozabilității să asigure stabilitatea externă, în relația cu terții (cel puțin până la 

momentul la care aceștia vor face proba contrară celor tranșate jurisdicțional). 

Trebuie notată și distincția făcută doctrinar în ceea ce privește înțelegerea noțiunii 

de terț, în spațiul opozabilității. În acest sens, este terț desăvârșit acela în raport cu care 

efectele hotărârii nu se repercutează în niciun fel, în vreme ce terțul interesat este cel care, 

fiind atins în mod indirect de modalitatea tranșării litigiului, are interesul de a se prevala 

de efectele unei hotărâri favorabile sau, dimpotrivă, de a înlătura, față de el, efectele unei 

judecăți care îl prejudiciază, astfel cum este și cazul litigiului pendinte, în care pârâţii 

ARSACIS şi „A” SA sunt terţi interesaţi în raport cu hotărârea potrivnică pronunțată în 

dosarul nr. xxxx/99/2015 al Tribunalului Iaşi. 

Este astfel în sarcina lor a face, în condiţiile legii, dovada contrară, aşa cum 

dispune art. 435 alin. 2 C.proc.civ., în considerarea conduitei UAT Paşcani şi a 

Consiliului Local al mun. Paşcani, care, prin Hotărârea nr. xx/30.06.2015 a prevăzut la 

art. 7 un nivel al redevenţei în sensul celor statuate prin sentinţa Tribunalului Iaşi. Art. 12 

din aceeaşi hotărâre prevede că dispoziţiile acestei hotărâri vor face obiectul unui act 

adiţional la contractul de delegare. 

Astfel, din această perspectivă, se impune analiza de către instanţa de recurs a 

celor statuate de judecătorul fondului privind aplicarea prevederilor art. 4 alin. 2 lit. c) 

din Anexa la OUG nr. 198/2005 şi efectele sale asupra contractului de delegare dintre 

părţi. 

Or, potrivit art. 4 alin. 2 lit. c) din Anexa la OUG nr. 198/2005, unitatea 

administrativ-teritorială contribuie la Fondul IID cu sume încasate în bugetele locale sau 

judeţene, după caz, cel puţin egale cu redevenţa aferentă bunurilor concesionate societăţii 

comerciale care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii 

Europene. În cazul în care împrumutatul este unitatea administrativ-teritorială, redevenţa 

anuală va fi stabilită la un nivel care să acopere cel puţin serviciul datoriei publice pentru 

anul respectiv aferent împrumutului de cofinanţare contractat de unitatea administrativ-

teritorială.  

Formularea este imperativă, acesta fiind nivelul minim legal la care poate fi 

stabilită redevenţa anuală în situaţia în care unitatea administrativ-teritorială este 

împrumutat. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 626/30.07.2020 

 

Prin decizia nr. 626/30.07.2020 a Curţii de Apel Iaşi a fost admis recursul declarat 

de UAT Paşcani şi Consiliul Local al mun. Paşcani împotriva sentinţei nr. 

178/c.a/18.03.2020 a Tribunalului Iaşi, sentinţă care a fost casată. În rejudecare, a fost 

admisă în parte acţiunea formulată de reclamanţii UAT Paşcani şi Consiliul Local al mun. 

Paşcani în contradictoriu cu pârâţii „A.” SA şi ARSACIS, au fost obligaţi pârâţii „A.” SA 

şi ARSACIS la încheierea unui act adiţional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor 

publice de alimentare cu apă şi de canalizare, în sensul stabilirii pentru municipiul Paşcani 

a unei redevenţe anuale care să respecte dispoziţiile art. 4 alin. 2 lit. c) teza finală din 

Anexa la OUG nr. 198/2005, au fost respinse în rest pretenţiile reclamanţilor ca 

neîntemeiate. 

Pentru a se pronunţa astfel, Curtea de Apel Iaşi a reţinut că sentința instanței de 

fond este nelegală, fiind pronunțată cu aplicarea greşită a dispozițiilor art. 4 alin. 2 lit. c) 

din Anexa la OUG nr. 198/2005 şi cu neluarea în seamă a sentinţei nr. 518/07.06.2016 a 

Tribunalului Iaşi, definitivă prin nerecurare, motivele de recurs astfel invocate fiind 

fondate, fiind incident cazul de casare prevăzut de art. 488 pct. 8 Cod procedură civilă. 
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Astfel, litigiul de faţă a prins contur, neîndoielnic, odată cu pronunţarea de către 

Tribunalul Iaşi a sentinţei nr. 518/07.06.2016 în dosarul nr. xxxx/99/2015, prin care s-a 

dispus anularea HCL Pașcani nr. xx/2015 de aprobare a actului adițional nr. xx la 

Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare 

nr. xx/2009 – numit în continuare Contractul de delegare, contract încheiat între 

ARSACIS, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, în calitate de 

Autoritate delegantă şi „A.” S.A, în calitate de Operator. UAT Paşcani a aderat la 

ARSACIS la data de 30.05.2014, prin HCL nr. xx/2014. 

Prin actul adiţional nr. xx/12.06.2014 la contractul de delegare, act adiţional 

aprobat prin HCL Paşcani nr. xx/2015, s-au stabilit de către UAT Paşcani termenii şi 

condiţiile de achitare a redevenţei aferente contractului, stipulându-se ca aceasta să constea 

într-o sumă care să nu depăşească valoarea amortizării mijloacelor fixe aflate în 

concesiunea operatorului, calculată la 31 decembrie a anului anterior. 

Or, HCL Pașcani nr. xx/2015 de aprobare a actului adițional nr. xx la Contractul de 

delegare a fost anulată definitiv prin sentinţa mai-sus arătată, în considerentele căreia se 

arată că actul adiţional trebuia să aibă la bază dispoziţiile art. 4 alin. 2 lit. c) din Anexa la 

OUG nr. 198/2005, care stipulează imperativ că, în cazul în care împrumutatul este 

unitatea administrativ-teritorială, redevenţa anuală va fi stabilită la un nivel care să acopere 

cel puţin serviciul datoriei publice pentru anul respectiv aderent împrumutului de 

cofinanţare contractat de unitatea administrativ-teritorială. 

În cuprinsul art. 435 C.proc.civ., ce poartă denumirea marginală „Obligativitatea și 

opozabilitatea hotărârii”, se stipulează astfel: „(1) Hotărârea judecătorească este obligatorie 

și produce efecte numai între părți și succesorii acestora. (2) Hotărârea este opozabilă 

oricărei terțe persoane atât timp cât aceasta din urmă nu face, în condițiile legii, dovada 

contrară.” 

Conținutul textului de lege sus-redat este sintetizat în doctrină astfel: obligativitatea 

operează inter partes, opozabilitatea operează erga omnes; obligativitatea este relativă, 

opozabilitatea este generală. 

Așadar, principiul relativității hotărârii judecătorești, atât sub aspectul efectelor 

obligatorii, cât și al lucrului judecat, presupune ca ceea ce a fost judecat să nu poată folosi 

sau, în principiu, să nu poată fi opus decât de către părțile în proces, fundamentul și 

justificarea acestui principiu constituindu-le contradictorialitatea și dreptul la apărare. Însă 

această relativitate nu antrenează consecința inopozabilității hotărârii judecătorești față de 

terți. Tocmai de aceea, completându-l pe cel dintâi, principiul opozabilității hotărârii 

judecătorești dă expresie respectului datorat și impus tuturor de către o situație juridică.  

Astfel, opozabilitatea stricto sensu este definită în doctrină drept acea aptitudine a 

actului jurisdicțional de a fi recunoscut și respectat de orice persoană care nu a fost 

implicată în procedura judiciară. Altfel spus, existența sa integrată în mod legal în ordinea 

juridică poate fi opusă terțelor persoane, care nu mai pot ignora situația juridică ce a luat 

naștere în urma pronunțării hotărârii judecătorești, cel puțin până la momentul în care vor 

demonstra în justiție situația contrară (suportând, astfel, în mod indirect, efectele judecății 

la care nu au participat). 

Mecanismul producerii efectelor hotărârii judecătorești presupune, așadar, ca 

principiul relativității să asigure stabilitatea internă, în raporturile dintre, iar cel al 

opozabilității să asigure stabilitatea externă, în relația cu terții (cel puțin până la momentul 

la care aceștia vor face proba contrară celor tranșate jurisdicțional). 

Trebuie notată și distincția făcută doctrinar în ceea ce privește înțelegerea noțiunii 

de terț, în spațiul opozabilității. În acest sens, este terț desăvârșit acela în raport cu care 

efectele hotărârii nu se repercutează în niciun fel, în vreme ce terțul interesat este cel care, 

fiind atins în mod indirect de modalitatea tranșării litigiului, are interesul de a se prevala de 

efectele unei hotărâri favorabile sau, dimpotrivă, de a înlătura, față de el, efectele unei 

judecăți care îl prejudiciază, astfel cum este și cazul litigiului pendinte, în care pârâţii 
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ARSACIS şi „A.” SA sunt terţi interesaţi în raport cu hotărârea potrivnică pronunțată în 

dosarul nr. xxxx/99/2015 al Tribunalului Iaşi. 

Este astfel în sarcina lor a face, în condiţiile legii, dovada contrară, aşa cum dispune 

art. 435 alin. 2 C.proc.civ., în considerarea conduitei UAT Paşcani şi a Consiliului Local al 

mun. Paşcani, care, prin Hotărârea nr. xx/30.06.2015 a prevăzut la art. 7 un nivel al 

redevenţei în sensul celor statuate prin sentinţa Tribunalului Iaşi. Art. 12 din aceeaşi 

hotărâre prevede că dispoziţiile acestei hotărâri vor face obiectul unui act adiţional la 

contractul de delegare. 

Astfel, din această perspectivă se impune analiza de către instanţa de recurs a celor 

statuate de judecătorul fondului privind aplicarea prevederilor art. 4 alin. 2 lit. c) din Anexa 

la OUG nr. 198/2005 şi efectele sale asupra contractului de delegare dintre părţi. 

Or, dincolo de împrejurarea neconformă dispoziţiilor art. 20 din Statutul 

ARSACIS, cum că doar UAT Paşcani ar fi asociat implicat, restul motivelor invocate de 

recurenţii-reclamanţi sunt valide. 

Astfel, potrivit art. 4 alin. 2 lit. c) din Anexa la OUG nr. 198/2005, unitatea 

administrativ-teritorială contribuie la Fondul IID cu sume încasate în bugetele locale sau 

judeţene, după caz, cel puţin egale cu redevenţa aferentă bunurilor concesionate societăţii 

comerciale care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii 

Europene. În cazul în care împrumutatul este unitatea administrativ-teritorială, redevenţa 

anuală va fi stabilită la un nivel care să acopere cel puţin serviciul datoriei publice pentru 

anul respectiv aferent împrumutului de cofinanţare contractat de unitatea administrativ-

teritorială.  

Formularea este imperativă, acesta fiind nivelul minim legal la care poate fi 

stabilită redevenţa anuală în situaţia în care unitatea administrativ-teritorială este 

împrumutat. 

Or, unul dintre motivele pe care s-a fundamentat soluţia de respingere a acţiunii 

este acela că atât UAT Paşcani, cât şi operatorul „A.” SA beneficiază de asistenţă 

financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, situaţie nereglementată legal în 

sensul prioritizării aplicării dispoziţiilor vizând nivelul redevenţei şi contribuţia la Fondul 

IID. 

Curtea nu poate achiesa la acest raţionament, întrucât art. 4 alin. 1 din aceeaşi 

Anexă la OUG nr. 198/2005 statuează că operatorul şi unitatea administrativ-teritorială 

care realizează proiecte cu asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii 

Europene au obligaţia ca de la semnarea acordului de împrumut şi cel puţin până la 

rambursarea integrală a împrumuturilor, să constituie, potrivit art. 3, Fondul IID. 

Aşadar, premisa acestui articol include şi posibilitatea ca ambii contractanţi să aibă 

atare împrumuturi.  

Pe de altă parte, art. 4 alin. 4 din Anexa la OUG nr. 198/2005 prevede expres că în 

cazul în care sursele datorate potrivit alin. (2) (n.n. sumele cu care unităţile administrativ-

teritoriale contribuie la fond, egale, printre altele, cel puţin cu redevenţa descrisă mai sus) 

nu sunt suficiente pentru a acoperi serviciul datoriei publice/datoriei constând în rate de 

capital, dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente împrumutului datorat pentru următorul 

an al fiecărui exerciţiu financiar, operatorul contribuie la Fondul IID, până la concurenţa 

sumei necesare acoperirii serviciului datoriei publice/datoriei pe baza situaţiilor sale 

financiare anuale, cu sume repartizate din profitul net la fondul de rezervă, care pot fi:  a) 

sursele proprii de finanţare necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, 

comisioanelor şi altor costuri aferente împrumuturilor externe, constituite pentru proiectele 

cofinanţate din împrumuturi externe; b) profitul net contabil rămas nerepartizat după 

acoperirea destinaţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare.  

De asemenea, art. 5 şi art. 6 din Anexă vin în completarea aceluiaşi raţionament, 

reglementând cazurile în care operatorul/unitatea administrativ-teritorială care beneficiază 

de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene utilizează Fondul IID 
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şi ordinea de priorităţi, precum şi modalitatea în care se face alimentarea contului deschis 

potrivit art. 3 alin. 1: de către unitatea administrativ-teritorială în termen de 5 zile 

lucrătoare de la încasarea sumelor datorate de către operator; de către operator în termen de 

5 zile lucrătoare de la constatarea insuficienţei surselor datorate potrivit alin. 2 al art. 4, dar 

în orice caz nu mai târziu de data scadenţei serviciului datoriei. 

Nu rezultă astfel că ar exista o dificultate în aplicarea dispoziţiilor art. 4 alin. 2 lit. 

c) din Anexa la OUG nr. 198/2005, cum greşit a reţinut instanţa de fond. 

De asemenea, Curtea nu poate primi argumentul intimaţilor că astfel s-ar interveni 

în acordul de voinţă privindu-i pe ceilalţi membri ARSACIS. Redevenţa cu privire la care 

instanţa este chemată a se pronunţa vizează strict UAT Paşcani. O eventuală modificare 

ulterioară a tarifului pentru alte unităţi administrativ-teritoriale ţine exclusiv de conduita 

contractuală a SC „A” SA şi de dispoziţiile legale aplicabile. 

Mai mult decât atât, însuşi contractul de delegare, la art. 39, prevede că operatorul 

va plăti autorităţii delegante redevenţa (atât cât e inclusă în tarif), statuează că redevenţa 

anuală stabilită de autoritatea delegantă în sarcina operatorului trebuie să aibă un nivel care 

să respecte dispoziţiile OUG nr. 198/2005, urmând a fi modificată periodic pentru scopul 

stabilit şi, nu în ultimul rând, va fi întotdeauna reflectată în nivelul tarifelor, urmând a fi 

suficientă pentru plata sumelor datorate de operator în baza contractelor de împrumut. 

În concluzie, Curtea reţine că refuzul „A.” SA şi ARSACIS de a încheia un act 

adiţional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi 

canalizare, în sensul stabilirii pentru municipiul Paşcani a unei redevenţe anuale care să 

respecte dispoziţiile art. 4 alin. 2 lit. c) teza finală din Anexa la OUG nr. 198/2005 este 

unul nejustificat, acţiunea fiind parţial întemeiată. 

Astfel HCL Paşcani nr. xx/2015 cuprinde, la art. 7, cele mai sus-arătate, privind 

nivelul redevenţei în acord cu OUG nr. 198/2005 (cu corelativul din art. 12 al încheierii 

unui act adiţional), însă autoritatea deliberativă înţelege a se raporta la momentul începerii 

executării contractului de delegare. Or, redevenţa poate fi reevaluată doar pentru viitor, iar 

nu pentru trecut, neexistând temei pentru un astfel de efect retroactiv. În consecinţă, 

operatorul „A.” SA nu poate fi obligat la plata redevenţei la nivelul prevăzut de OUG nr. 

198/2005 şi pentru trecut, de la data încheierii contractului de delegare, cererea adiţională 

corespunzătoare fiind neîntemeiată. 

 

3. Anulare act administrativ fiscal. Dobândă acordată ca urmare a nelegalei 

perceperi a taxei de poluare. Greşita acordare a dobânzii legale, iar nu a celei fiscale 

 

Cuprins pe materii: Contencios administrativ şi fiscal  

Indice alfabetic: Anulare act administrativ fiscal. Dobândă acordate ca urmare a 

nelegalei perceperi a taxei de poluare. Greşita acordare a dobânzii legale, iar nu a cea 

fiscale 

Temei de drept: art. 124 alin. (1) și alin. (2) Cod procedură fiscală, Decizia în 

interesul legii nr. 14/2015 a ÎCCJ; Cauza CJUE Irimie C-565/11  

 

Omisiunea din dispozitiv de a preciza expres ”dobânda legală în materie fiscală”, 

cum corect a statuat instanţa de fond, nu dă dreptul pârâtei-recurente de a face abstracţie 

de considerentele hotărârii judecătoreşti şi de calea avută la dispoziţie conform art. 443 

Cod procedură civilă, în caz de nelămuriri în privinţa tipului de dobândă la care a fost 

obligată. 

Reţinând astfel că în mod legal s-a statuat că reclamantului IP i-a fost acordată 

dobânda legală fiscală, Curtea constată că calculul acestei dobânzi s-a făcut, de 

asemenea, corect de către judecătorul fondului. În contextul în care data de la care 
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organul fiscal este obligat să plătească dobândă este chiar data de la care a perceput taxa 

nelegală dreptului comunitar, inclusiv nivelul acestei dobânzi se impune a fi unul apt să 

asigure o despăgubire adecvată persoanei vătămate. 

Aplicarea prevederilor art. 1 alineat 1 din OUG nr. 57/2017 (şi implicit a normelor 

metodologice) este înlăturată astfel prin prisma prevalenței dreptului comunitar, în 

contextul interpretării anterioare. 

Izvorul dreptului reclamantului la acordarea dobânzii fiscale îl constituie 

hotărârea judecătorească, și nu cererea adresată organului fiscal în temeiul art. 1 alin. 1 

din OUG nr. 52/2017. Data de la care se datorează dobândă și implicit nivelul acesteia 

decurg din hotărârea pronunțată și nu ca urmare a parcurgerii procedurii administrative 

instituite de OUG nr. 52/2017.  

Nefiind incidentă premisa la care face referire teza finală a art. 1 alin. 1 din OUG 

nr. 52/2017, nu poate fi reținută nici incidența acesteia. 

Curtea mai reține că nici principiul aplicării în timp a legii materiale nu justifică 

stabilirea unui nivel al dobânzii fiscale datorată reclamantului intimat la un nivel constant 

de 0,02%, nivel prevăzut de noul Cod de procedură fiscală doar începând de la data de 1 

ianuarie 2016, în condițiile în care data de la care organul fiscal datorează dobânda este 

mult anterioară acestui moment, respectiv de la data de 05.04.2011. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 659/07.09.2020 

 

Prin decizia nr. 659/07.09.2020 a Curţii de Apel Iaşi a fost respins ca nefondat 

recursul formulat de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași - Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Iași împotriva sentinței civile nr. 292/2020 pronunțată de 

Tribunalul Iași, sentinţă care a fost menţinută. 

Pentru a se pronunţa astfel, Curtea a reţinut că în esență, pe calea prezentului 

demers judiciar, reclamantul intimat a solicitat cenzurarea actelor administrativ-fiscale 

emise de pârâte sub aspectul cuantumului dobânzii acordate ca urmare a nelegalei 

perceperi a taxei pe poluare. În esență, a apreciat reclamantul intimat că, de vreme ce prin 

sentința civilă pronunțată în dosarul nr. xxxx/99/2017, rămasă definitivă, organul fiscal a 

fost obligat la restituirea taxei de poluare și a dobânzii aferente începând cu data perceperii 

acestei taxe, respectiv 05.04.2011, în privința dobânzii, se impune a se avea în vedere 

jurisprudenţa CJUE, precum şi Decizia nr. 14/2015 a ÎCCJ pronunţată în recurs în interesul 

legii, dobânda datorată fiind cea fiscală, iar nu cea legală civilă. 

În speță, organul fiscal a recunoscut dreptul reclamantului la restituirea doar a 

dobânzii legale, nu a dobânzii fiscale, apreciind că doar aceasta a fost acordată de instanţa 

de judecată, aşa cum indică dispozitivul sentinţei pronunţată în d. nr. xxxx/99/2017 al 

Tribunalului Iaşi. 

Au fost avute în vedere prevederile art. 1 alin. 1 din OUG nr. 52/2017 și cele ale 

Ordinului MMAP/ANAF nr. 1488/2017, conform cărora: „6.7. În situaţia în care instanţa 

judecătorească dispune plata dobânzii cuvenite contribuabilului, data de la care aceasta se 

calculează se stabileşte astfel: a) în cazul în care s-a stabilit acordarea dobânzii prevăzute 

de Codul de procedură fiscală, dobânda se calculează conform dispoziţiilor art. 182 din 

acest act normativ sau de la data stabilită de instanţele de judecată prin hotărâre 

judecătorească definitivă, după caz; b) în cazul în care s-a stabilit acordarea dobânzii 

legale, dobânda se calculează de la data la care solicitantul a plătit taxa specială pentru 

autoturisme şi autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile 

poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule sau data 

stabilită de instanţele de judecată prin hotărârea judecătorească definitivă, după caz.” 
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Față de argumentele prezentate de părți, modalitatea în care prima instanță a 

procedat la interpretarea și aplicarea legii materiale în speță este una legală și respectă 

exigențele dreptului comunitar. 

În primul rând, Curtea reține că aspecte pertinente pentru soluționarea prezentului 

litigiu și referitoare la modalitatea de datorare a dobânzii aferente perceperii de către stat a 

unei taxe contrare dreptului comunitar au fost deja statuate de către CJUE în hotărârea 

Irimie C-565/11.  

Conform instanței de la Luxembourg, principiul efectivității, corolar al autonomiei 

procedurale recunoscute statelor membre, impune ca accesoriile aferente unei taxe nelegal 

percepute să curgă chiar de la data perceperii sale de către stat, cu ignorarea prevederilor 

dreptului comunitar și nu, așa cum era prevăzut în legislația anterioară, de la data depunerii 

de către contribuabil a cererii de restituire a taxei: „ (...) în absența unei reglementări a 

Uniunii, revine ordinii juridice interne a fiecărui stat membru atribuția de a prevedea 

condițiile în care se impune acordarea unor astfel de dobânzi, în special rata și modul de 

calcul al acestor dobânzi. Aceste condiții trebuie să respecte principiile echivalenței și 

efectivității, ceea ce înseamnă că nu trebuie să fie mai puțin favorabile decât cele aplicabile 

unor cereri similare întemeiate pe dispoziții de drept intern și nici concepute astfel încât să 

facă în practică imposibilă sau excesiv de dificilă exercitarea drepturilor conferite de 

ordinea juridică a Uniunii. (...) În ceea ce privește principiul efectivității, acesta impune, 

într-o situație de restituire a unei taxe percepute de un stat membru cu încălcarea dreptului 

Uniunii, ca normele naționale care privesc în special calculul dobânzilor eventual datorate 

să nu aibă ca efect privarea persoanei impozabile de o despăgubire adecvată pentru 

pierderea suferită prin plata nedatorată a taxei. În speță, trebuie să se constate că un regim 

precum cel în discuție în litigiul principal, care limitează dobânzile la cele care curg 

începând din ziua care urmează datei formulării cererii de restituire a taxei percepute fără 

temei, nu îndeplinește această cerință.” 

Aşadar, hotărârea CJUE enunţată consacră expres obligaţia plăţii dobânzii, 

respectiv un mod de calcul care „nu trebuie să fie mai puțin favorabil decât cele aplicabil 

unor cereri similare întemeiate pe dispoziții de drept intern”. Or, atunci când un 

contribuabil se adresează organului fiscal pentru restituirea unei taxe nedatorate, primeşte, 

indubitabil, dobânda fiscală (care este dobânda legală în materie), iar nu cea legală civilă.  

Corect a statuat instanţa de fond că, deşi în dispozitivul sentinţei nr. 

719/CA/16.05.2017 pronunţată în dosarul nr.xxxx/99/2017 al Tribunalului Iaşi se foloseşte 

sintagma „dobânda legală”, calculată de la data plăţii taxei, respectiv 05.04.2011 şi până la 

data restituirii efective a sumei, în motivarea acestei sentinţe s-a arătat: „În ce priveşte 

acordarea dobânzii legale, instanţa constată că, potrivit Cauzei C-565/11 a CJUE (Irimie 

vs. Administraţia Finanţelor Publice Sibiu), dobânda datorată va fi calculată de la data 

achitării și până la restituirea efectivă a sumei, conform dispoziţiilor fiscale incidente.” 

Dobânda prevăzută de OG nr. 9/2000 şi de OG nr. 13/2011, dar şi cea prevăzută de 

Codul de procedură fiscală sunt dobânzi legale, întrucât sunt prevăzute de lege, ultima 

fiind specifică materiei fiscale.  

Mai mult decât atât, Decizia nr. 14/2015 a ÎCCJ în recurs în interesul legii dispune 

expres că „în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 3 alin. (3) din O.G. nr. 9/2000, 

aprobată de Legea nr. 356/2002, cu modificările și completările ulterioare, a dispozițiilor 

art. 1 din O.G. nr. 13/2011, aprobată de Legea nr. 43/2012, cu modificările și completările 

ulterioare, a dispozițiilor art. 120 alin. (7) și art. 124 alin. (2) din Codul de procedură 

fiscală, republicat, cu modificările și completările ulterioare, dobânda care se acordă 

pentru sumele încasate cu titlu de taxă de primă înmatriculare, taxă pe poluare și taxă 

pentru emisii poluante, restituite prin hotărâri judecătorești, este dobânda fiscală 
prevăzută de dispozițiile art. 124 alin. (1) și alin. (2) din Codul de procedură fiscală, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu dispozițiile cu art. 120 

alin. (7) din același act normativ.” Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în considerentele 
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deciziei, arată că „dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 9/2000 și ale Ordonanței 

Guvernului nr. 13/2011, care reglementează dobânda legală și, respectiv, dobânda legală 

remuneratorie nu sunt incidente în situația analizată, în raport cu prevederile cu caracter 

special aplicabile în materie fiscală, reprezentate de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 

privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Această susținere este confirmată de însăși dispozițiile celor două ordonanțe de urgență 

mai sus menționate, ce constituie dreptul comun în privința dobânzii legale, și care la art. 2 

stabilesc în mod expres faptul că dobânda legală prevăzută de aceste acte normative este 

aplicabilă doar atunci când printr-o dispoziție expresă a legii nu se prevede o altă rată a 

dobânzii”. 

Omisiunea din dispozitiv de a preciza expres „dobânda legală în materie fiscală”, 

cum corect a statuat instanţa de fond, nu dă dreptul pârâtei-recurente de a face abstracţie de 

considerentele hotărârii judecătoreşti din dosarul nr. xxxx/99/2017 şi de calea avută la 

dispoziţie conform art. 443 C.proc.civ., în caz de nelămuriri în privinţa tipului de dobândă 

la care a fost obligată. 

Reţinând astfel că în mod legal s-a statuat că prin sentinţa nr. 719/ca/16.05.2017 

reclamantului i-a fost acordată dobânda legală fiscală, Curtea constată că calculul acestei 

dobânzi s-a făcut, de asemenea, corect de către judecătorul fondului. În contextul în care 

data de la care organul fiscal este obligat să plătească dobândă este chiar data de la care a 

perceput taxa nelegală dreptului comunitar, inclusiv nivelul acestei dobânzi se impune a fi 

unul apt să asigure o despăgubire adecvată persoanei vătămate. 

Aplicarea prevederilor art. 1 alin. 1 din OUG nr. 57/2017 (şi implicit a normelor 

metodologice) este înlăturată astfel prin prisma prevalenței dreptului comunitar, în 

contextul interpretării anterioare. 

Izvorul dreptului reclamantului la acordarea dobânzii fiscale îl constituie hotărârea 

judecătorească, și nu cererea adresată organului fiscal în temeiul art. 1 alin. 1 din OUG nr. 

52/2017. Data de la care se datorează dobândă și implicit nivelul acesteia decurg din 

hotărârea pronunțată și nu ca urmare a parcurgerii procedurii administrative instituite de 

OUG nr. 52/2017.  

Nefiind incidentă premisa la care face referire teza finală a art. 1 alin. 1 din OUG 

nr. 52/2017, nu poate fi reținută nici incidența acesteia. 

Curtea mai reține că nici principiul aplicării în timp a legii materiale nu justifică 

stabilirea unui nivel al dobânzii fiscale datorată reclamantului intimat la un nivel constant 

de 0,02%, nivel prevăzut de noul Cod de procedură fiscală doar începând de la data de 1 

ianuarie 2016, în condițiile în care data de la care organul fiscal datorează dobânda este 

mult anterioară acestui moment, respectiv de la data de 05.04.2011. Nivelul dobânzii 

fiscale aferent perioadei 05 aprilie 2011 – 1 ianuarie 2016 a fost diferit de cel statuat de 

noul Cod de procedură fiscală, variind de la 0,04 la 0,03 în diferite perioade. 

Or, în acest context legislativ, în mod corect a reținut prima instanță că recurenta 

interpretează în mod greşit dispoziţiile legale incidente, fără a ţine cont de principiul 

activităţii în timp a legii civile în sens larg.  

Nu există niciun temei legal pentru care nivelul dobânzii fiscale prevăzut în Legea 

nr. 207/2015 să fie aplicat unei situații juridice anterioare intrării în vigoare a actului 

normativ indicat. 

Pentru perioada anterioară, în funcţie de data datorării dobânzii, se impune a se 

aplica nivelul dobânzii menţionat în actele în vigoare la momentul curgerii acestei dobânzi, 

aşa cum în mod corect a achiesat prima instanță la opinia reclamantului intimat. 

Măsura dispusă de organul fiscal sub aspectul nivelului dobânzii fiscale achitate 

reclamantului intimat încalcă principiul neretroactivității legii civile noi, făcând aplicabil 

un nivel al dobânzii instituit începând cu 1 ianuarie 2016, anterior acestei date. 

Pentru aceste perioade anterioare se vor aplica dispoziţiile legale în vigoare care 

reglementează cuantumul dobânzii fiscale. 
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Aşadar, în mod corect prima instanță a reținut că prin raportare la debitul principal 

datorat şi la conţinutul hotărârilor puse în executare, calculul dobânzii efectuat de organul 

fiscal nu este unul corect, acesta urmând a fi refăcut în sensul că în perioada 05.04.2011 – 

28.02.2014 cuantumul dobânzii a fost de 0,04%/zi, în perioada 01.03.2014 – 31.12.2015, 

cuantumul dobânzii fiscale a fost de 0,03%/zi, potrivit OUG nr. 8/2014, în vigoare de la 

01.03.2014, iar în perioada 01.01.2016 – 27.08.2018 cuantumul dobânzii fiscale a fost de 

0,02%/zi, potrivit Legii nr. 207/2015 în vigoare de la 01.01.2016. 

Nefondate sunt și criticile recurentei referitoare la obligarea sa la plata cheltuielilor 

de judecată, în contextul în care culpa sa procesuală a derivă în mod evident din 

nelegalitatea actelor emise și care rețin un nivel al dobânzii fiscale diferit față de cel 

incident speței, conform raționamentului anterior expus. 

 

4. Drept procesual civil. Reprezentare legală. Autorități publice locale. 

Formularea recursului în numele consiliului local de către primar. Dovada calității de 

reprezentant. Nulitate recurs 

 

Cuprins pe materii: Drept procesual civil. Drept administrativ. Autorități publice 

locale 

Indice alfabetic: Drept procesual civil: - reprezentare legală; dovada calității de 

reprezentant; nulitate recurs; Drept administrativ – atribuții ale autorităților 

publice locale; primar; consiliu local 

Temei de drept: Legea nr. 134/2010 (Cod procedură civilă) art. 82; Legea nr. 

215/2001 art. 21 și art. 109;  OUG nr. 57/2019 (Codul administrativ) art. 

153 alin. 6 

 

Indiferent de legea aplicabilă (procesul a început la data de 17.04.2019, anterior 

intrării în vigoare a Codului administrativ, prin OUG 57/2019), regulile de reprezentare a 

autorităților publice locale, ca principiu și regulă, nu au suferit nicio modificare. Primarul 

poate reprezenta în justiție doar unitatea administrativ teritorială, conform prevederilor 

exprese ale art. 21 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 și art. 109 coroborat cu art.  154 alin. 6  

din OUG nr. 57/2019, neavând nici un drept de reprezentare legală a autorității 

deliberative, consiliul local, atât timp cât ambele autorități ale administrației publice, 

exercită  competențe exclusive, în scopul rezolvării treburilor publice ale unității 

administrative teritoriale. În lipsa unei dispoziții legale, pentru declararea căii de atac a 

recursului, autoritatea publică locală deliberativă – consiliul local – trebuia să acorde un 

mandat expres în acest sens primarului, în baza unei hotărâri de consiliu local, anterior 

momentului formulării cererii de recurs. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția Contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 687/16.09.2020  

 

Prin Sentința nr. 271/CA/19.09.2020 pronunțată de Tribunalul Vaslui s-a admis 

cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul Prefectul Județului Vaslui, în 

contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local al municipiului B. având ca obiect tutelă 

administrativă - anulare hotărâre nr. xxx/31.10.2018 

Prin sentința recurată, instanța de fond a admis cererea formulată de Instituția 

Prefectului Județului Vaslui, anulând Hotărârea Consiliului local municipal B. nr. 

xxx/31.10.2018, motivat de faptul că terenul ce face obiectul hotărârii face parte din 
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terenul înscris în cartea funciară având categoria de folosință islazuri, conform Anexei 5 

din Legea nr. 165/2013. 

Împotriva acestei sentințe a promovat recurs recurentul Consiliul Local Municipal 

B., considerând-o netemeinică și nelegală, arătând că nu sunt întrunite prevederile legale 

de „... suprafețe.., înscrise în actele de proprietate...” ca pășuni și fânețe, conform definiției. 

Dacă pentru scoaterea din circuitul agricol în condițiile literei a) există obligația ca 

beneficiarul suprafeței scoase din circuitul agricol să recupereze din terenurile 

neproductive o suprafață egală cu cea aprobată a fi scoasă din circuitul agricol, pentru 

terenurile scoase din circuitul agricol în condițiile literei g) nici nu mai există o astfel de 

obligație. La art. (4 ind. 1) este subliniat expres acest lucru: „Fac excepție de la obligația 

prevăzută la alin. (4) obiectivele de interes public local aprobate prin hotărâre a consiliului 

local.” 

Menționează că art. 33 și art. 44 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 fac referire 

la trecerea în proprietatea privată a municipiului a terenurilor provenite din vechile islazuri 

comunale. Acestea au fost modificate ulterior prin O.U.G. 34/2013, când s-au stabilit și 

organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente. 

Argumentul instanței precum că terenul se află evidențiat în Anexa 5 la Legea nr. 

165/2013 nu înseamnă că aceste terenuri nu pot fi folosite și pentru alte destinații și/sau nu 

pot fi scoase din circuitul agricol, dacă se respectă prevederile art. 5 din O.U.G. nr. 

34/2013, așa cum a arătat mai sus. 

Conform Procedurii din 12 septembrie 2018 privind scoaterea din circuitul agricol 

a pajiștilor permanente, aprobată prin Ordinul nr. 1.366/12 septembrie 2018, publicat în 

Monitorul oficial, Partea I, nr. 792/17 septembrie 2018, scoaterea terenului din circuitul 

agricol se face de beneficiar, care depune documentația prevăzută la Cap. II, art. 4 și nu cu 

avizul prealabil, așa cum susține reclamantul. 

Intimatul Prefectul Județului Vaslui, legal citat, a depus întâmpinare, solicitând 

respingerea recursului ca nefondat. 

Analizând excepția lipsei dovezii calității de reprezentant a primarului mun. B. în 

formularea recursului în numele și pentru Consiliul Local al Municipiului B., s-a constatat 

că este întemeiată pentru următoarele considerente: 

Cererea de recurs formulată în cauză a fost semnată de primarul municipiului B., în 

calitate de reprezentant al recurentului Consiliul Local al municipiului B., fără ca 

autoritatea executivă, primarul, să dețină vreo competență legală de reprezentare în justiție 

a autorității deliberative, respectiv consiliul local și fără a exista atașat cererii de recurs un 

mandat de reprezentare acordat primarului de recurentul Consiliul local. 

În acest context, s-a solicitat recurentului să facă dovada mandatului acordat 

primarului în vederea declarării căii de atac și a reprezentării în justiție sau să procedeze la 

semnării cererii de recurs, aspecte aduse la cunoștința recurentului prin citația emisă la data 

de 14.09.2020 și comunicată prin fax. 

La data de 16.09.2020 curții de apel i-a fost comunicată adresa emisă de recurent la 

data de 15.09.2020, prin care se aduce la cunoștință instanței revocarea Hotărârilor de 

consiliu local nr. 345/2018, 72/2019, 112/2019, 23/2020 și 88/2020 prin HCL nr. 

194/30.06.2020, atașată adresei sus amintite. 

De asemenea, a fost comunicată curții de apel împuternicirea dată de recurent 

consilierului juridic VAM, pentru a formula recursul și a susține apărările necesare, de a 

formula concluzii orale sau scrise. Acest înscris nu a fost însoțit de alte documente, iar din 

cuprinsul său nu rezultă data la care organul deliberativ a hotărât mandatarea consilierului 

juridic, fără a exista o ratificare a actului de procedură (cererea de recurs) cu privire la care 

instanța a invocat lipsa calității de reprezentant. 

Având în vedere că în cauză au fost ridicate două excepții, prima vizând lipsa 

calității de reprezentant a primarului mun. B., iar cea de a doua, excepția rămânerii fără 

obiect a cauzei, curtea a analizat cu prioritate excepția lipsei calității de reprezentant a 
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primarului mun. B. în declararea căii de atac a recursului, în numele și pentru Consiliul 

Local al mun. B. 

Astfel, indiferent de legea aplicabilă (procesul a început la data de 17.04.2019, 

anterior intrării în vigoare a Codului administrativ, prin OUG 57/2019), regulile de 

reprezentare a autorităților publice locale, ca principiu și regulă, nu au suferit nicio 

modificare. 

Primarul poate reprezenta în justiție doar unitatea administrativ teritorială, conform 

prevederilor exprese ale art. 21 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 și art. 109 coroborat cu art. 

154 alin. 6 din OUG nr. 57/2019, neavând nici un drept de reprezentare legală a autorității 

deliberative, consiliul local, atât timp cât ambele autorități ale administrației publice, 

exercită competențe exclusive, în scopul rezolvării treburilor publice ale unității 

administrative teritoriale. 

În lipsa unei dispoziții legale, pentru declararea căii de atac a recursului, autoritatea 

publică locală deliberativă – consiliul local – trebuia să acorde un mandat expres în acest 

sens primarului, în baza unei hotărâri de consiliu local, anterior momentului formulării 

cererii de recurs. 

Or, după cum s-a constatat în cauză, primarul mun. B. a declarat în numele 

autorității deliberative calea de atac fără a avea un mandat acordat în acest sens și fără ca 

autoritatea deliberativă să-i ratifice și să-și însușească ulterior calea de atac. 

Întrucât recurentul Consiliul Local al municipiului B. nu a făcut dovada calității de 

reprezentant acordată primarului mun. B., în vederea declarării căii de atac a recursului, 

deși acest aspect i-a fost solicitat în condițiile art. 82 alin. 1 C.proc.civ. a fost admisă 

excepția și a fost anulat recursul declarat în cauză. 

 

5. Dobândă datorată pentru restituirea taxei de timbru de mediu. Acordarea 

dobânzii legale civile. Nelegalitate. Principiul echivalenței din dreptul european. Nivelul 

dobânzii fiscale datorat. Aplicarea dispozițiilor OUG nr. 52/2017. Aplicarea în timp a 

normelor de drept material fiscal 

 

Cuprins pe materii: Drept fiscal. Restituire taxe și impozite. 

Indice alfabetic: Taxă specială pentru autovehicule: restituire; dobândă fiscală 

Temei de drept: Legea nr. 207/2015 (Cod de procedură fiscală) art. 174, art. 

182, art. 352; OUG nr. 92/2003 (Cod de procedură fiscală) art. 77; OUG 

nr. 52/2017 art. 1; Ordinului comun al MM și MFP nr. 1488/3198/2017 art. 

6 

 

Hotărârea CJUE în cauza Irimie C-565/11 consacră expres obligația plății 

dobânzii, respectiv un mod de calcul care „nu trebuie să fie mai puțin favorabil decât cele 

aplicabil unor cereri similare întemeiate pe dispoziții de drept intern”. Or, atunci când un 

contribuabil se adresează organului fiscal pentru restituirea unei taxe nedatorate, 

primește, în mod firesc, dobânda fiscală (care este dobânda legală în materie), iar nu pe 

cea legală civilă. Dobânda prevăzută de OG nr. 9/2000 și de OG nr. 13/2011, dar și cea 

prevăzută de Codul de procedură fiscală sunt dobânzi legale, întrucât sunt prevăzute de 

lege, ultima fiind specifică materiei fiscale. Mai mult decât atât, Decizia nr. 14/2015 a 

ÎCCJ în recurs în interesul legii a stabilit expres că „dobânda care se acordă pentru 

sumele încasate cu titlu de taxă de primă înmatriculare, taxă pe poluare și taxă pentru 

emisii poluante, restituite prin hotărâri judecătorești, este dobânda fiscală prevăzută de 

dispozițiile art. 124 alin. (1) și alin. (2) din Codul de procedură fiscală, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, coroborat cu dispozițiile cu art. 120 alin. (7) din 

același act normativ.”  
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Omisiunea din dispozitivul titlului executoriu de a preciza expres „dobânda legală 

în materie fiscală” nu dă dreptul pârâtei-recurente să facă abstracție de considerentele 

hotărârilor judecătorești, din cuprinsul cărora rezultă cu evidență natura dobânzii 

acordate și temeiul de drept fiscal avut în vedere de către instanțe. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția Contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 709/16.09.2020  

 

Prin Sentința nr. 110/CA/13.02.2020 pronunțată de Tribunalul Vaslui în dosarul nr. 

XXX s-a admis acțiunea formulată de reclamantul AA, în contradictoriu cu pârâtul 

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice I. – Administrația Județeană a Finanțelor 

Public I. și s-a anulat Decizia de soluționare a contestației nr. xxx/23.09.2019 emisă de 

DGRFP I. 

S-a anulat Decizia de restituire a dobânzilor în cazul sumelor de restituit sau de 

rambursat de la buget nr. xxx/ 22.06.2019 emisă de pârât. 

S-a anulat Procesul verbal privind calculul dobânzilor aferente sumelor 

reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa de poluare pentru 

autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbru de mediu 

pentru autovehicule nr. yyy/ 04.06.2019. 

A fost obligat pârâtul la plata către reclamant a sumei de 1092 de lei reprezentând 

diferența de dobândă fiscală neachitată. 

A fost obligat pârâtul la plata către reclamant a sumei de 859 de lei cu titlu de 

cheltuieli de judecată. 

Pentru a pronunța această sentință, prima instanță a reținut că potrivit chitanței seria 

TS 10 nr. aaa din 04.04.2014 reclamantul a achitat suma de 3.110 lei cu titlu de timbru de 

mediu. 

Prin Sentința nr. 1706/17.10.2017, dată în dosarul XXX al Tribunalului Iași, pârâtul 

a fost obligat la restituirea sumei de 3.110 lei încasată cu titlu de timbru de mediu și la 

plata „dobânzii legale” calculată de la momentul achitării taxei și până la data plății 

debitului. Au fost acordate și cheltuieli de judecată de 1.500 de lei. 

Prin Decizia de restituire a dobânzilor în cazul sumelor de restituit sau de rambursat 

de la buget nr. xxx/ 22.06.2019 a fost stabilită suma de 280 de lei cu titlu de dobândă 

legală, conform OUG nr. 52/2017 raportat la OG nr. 13/2011, față de timbrul de mediu 

achitat de reclamant în anul 2014. 

Coroborând cele reținute la capitolul în fapt, cu dispozițiile legale incidente, a 

constatat prima instanță că nu susține juridic acordarea de către pârât a dobânzii legale în 

materie civilă, în loc de dobânda fiscală, aferentă sumei de 3.110 lei restituită 

reclamantului ca efect al hotărârilor judecătorești din dosarul XXX. 

Astfel, este adevărat că în dispozitivul Sentinței nr. 1706/17.10.2017 a Tribunalului 

Iași a fost folosită sintagma „dobândă legală”, însă din considerentele acestei hotărâri 

judecătorești rezultă că dobânda avută în vedere de instanță este cea fiscală, termenul de 

„dobândă fiscală” fiind expres indicat în considerente. 

Mai mult, în Decizia instanței de recurs s-a arătat, din nou, că dobânda avută în 

vedere de către instanță este cea fiscală și nu cea legală, prevăzută de OG nr. 9/2000 sau 

OG nr. 13/2011. 

Cu privire la cuantumul de 1372 de lei al dobânzii legale în materie fiscală instanța 

constată corect calculul efectuat de reclamant, de 0,03% pentru perioada 04.04.2014 – 

31.12.2015 (conform OUG nr. 8/2014), respectiv de 0,02% (pentru perioada 01.01.2016 – 

05.06.2019 (conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală). 

Împotriva acestei sentințe a promovat recurs recurenta Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice I., considerând-o netemeinică și nelegală, considerând că, în mod 
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nelegal, a fost admisă cererea reclamantului de anulare a deciziilor menționate și a dispus 

obligarea organului fiscal la plata către reclamant a diferenței de dobândă în cuantum de 

1.092 lei. 

Consideră că, în speță, nu sunt incidente dispozițiile vechiului Cod de procedură 

fiscală reglementat de dispozițiile O.G. nr. 92/2003 (modificat prin O.U.G. 8/2014), ci se 

aplică dispozițiile O.U.G. nr. 52/2017, cu modificările și completările ulterioare și ale 

Ordinului comun al Ministerului Mediului si Ministerului Finanțelor Publice nr. 

1488/3198/2017, cu modificările și completările ulterioare, prin care a fost stabilită 

procedura de restituire a sumelor reglementată de O.U.G. nr. 52/2017. 

Procedura de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 

52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și 

autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite 

de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule a fost inclusă în Ordinul comun 

al Ministerului Mediului și Ministerului Finanțelor Publice nr. 1488/3198/2017, ce a apărut 

în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1040/29 decembrie 2017 și a intrat în vigoare la data 

publicării. 

Intimatul AA, legal citat, a depus întâmpinare, solicitând respingerea recursului, cu 

acordarea cheltuielilor de judecată. 

Analizând sentința recurată, prin prisma motivelor de recurs invocate și față de 

dispozițiile legale aplicabile, Curtea a reținut caracterul nefondat al recursului, pentru 

următoarele considerente: 

Prin prezenta cerere de recurs, recurenta a susținut că hotărârea primei instanțe a 

fost dată cu aplicarea greșita a nomelor de drept material, invocând incidenta motivului de 

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

Din actele dosarului rezultă că organul fiscal a recunoscut dreptul reclamantului la 

restituirea doar a dobânzii legale civile, iar nu a dobânzii fiscale, apreciind că doar aceasta 

a fost acordată de instanța de judecată, așa cum indică dispozitivul sentinței pronunțată în 

dosarul nr. XXX al Tribunalului Iași, invocându-se și prevederile art. 1 alin. 1 din OUG nr. 

52/2017 și cele ale pct. 6.7 din Ordinul MMAP/ANAF nr. 1488/2017. 

Față de argumentele prezentate de părți, modalitatea în care prima instanță a 

procedat la interpretarea și aplicarea legii materiale este una legală. 

În primul rând, Curtea a reținut că aspecte pertinente pentru soluționarea 

prezentului litigiu considerentele hotărârii pronunțate de CJUE în cauza  Irimie C-565/11 

referitoare la modalitatea de datorare a dobânzii aferente perceperii de către stat a unei taxe 

contrare dreptului comunitar. Conform instanței de la Luxembourg, principiul efectivității, 

corolar al autonomiei procedurale recunoscute statelor membre, impune ca accesoriile 

aferente unei taxe percepute cu încălcarea dreptului european să curgă chiar de la data 

perceperii sale de către stat, iar nu, așa cum era prevăzut în legislația anterioară, de la data 

depunerii de către contribuabil a cererii de restituire a taxei. 

Așadar, hotărârea CJUE enunțată consacră expres obligația plății dobânzii, 

respectiv un mod de calcul care „nu trebuie să fie mai puțin favorabil decât cele aplicabil 

unor cereri similare întemeiate pe dispoziții de drept intern”. Or, atunci când un 

contribuabil se adresează organului fiscal pentru restituirea unei taxe nedatorate, primește, 

în mod firesc, dobânda fiscală (care este dobânda legală în materie), iar nu pe cea legală 

civilă.  

Corect a statuat instanța de fond că, deși în dispozitivul sentinței nr. 

1706/CA/17.10.2017 pronunțată în dosarul nr. XXX al Tribunalului Iași se folosește 

sintagma dobânda legală, calculată de la momentul achitării taxei și până la data plății 

debitului, în considerentele hotărârii, care vin în susținerea soluției pronunțate, se face 

referire la dobânda fiscală. Mai mult, prin considerentele deciziei nr. 403/12.02.2018 a 

Curții de Apel Iași se subliniază faptul că reclamantul are dreptul la dobânda fiscală 

prevăzută de art. 124 C.proc.fisc. 
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Autoritatea de lucru judecat a hotărârii vizează nu doar dispozitivul acesteia, ci și 

considerentele pe care hotărârea se sprijină, inclusiv cele prin care s-a rezolvat o chestiune 

litigioasă, așa cum prevede în mod expres art. 430 alin. 1 C.proc.civ.  

Dobânda prevăzută de OG nr. 9/2000 și de OG nr. 13/2011, dar și cea prevăzută de 

Codul de procedură fiscală sunt dobânzi legale, întrucât sunt prevăzute de lege, ultima 

fiind specifică materiei fiscale.  

Mai mult decât atât, decizia nr. 14/2015 a ÎCCJ în recurs în interesul legii a stabilit 

expres că ”dobânda care se acordă pentru sumele încasate cu titlu de taxă de primă 

înmatriculare, taxă pe poluare și taxă pentru emisii poluante, restituite prin hotărâri 

judecătorești, este dobânda fiscală prevăzută de dispozițiile art. 124 alin. (1) și alin. (2) din 

Codul de procedură fiscală, republicat, cu modificările și completările ulterioare, coroborat 

cu dispozițiile cu art. 120 alin. (7) din același act normativ.”  

Înalta Curte de Casație și Justiție, în considerentele deciziei, arată că dispozițiile 

OG nr. 9/2000 și ale OG nr. 13/2011, care reglementează dobânda legală și, respectiv, 

dobânda legală remuneratorie nu sunt incidente în situația analizată, în raport cu 

prevederile cu caracter special aplicabile în materie fiscală, reprezentate de OG nr. 

92/2003.  

Omisiunea din dispozitivul titlului executoriu de a preciza expres „dobânda legală 

în materie fiscală” nu dă dreptul pârâtei-recurente să facă abstracție de considerentele 

hotărârilor judecătorești din dosarul nr. XXX, respectiv sentința Tribunalului Iași și cea a 

Curții de Apel Iași, din cuprinsul cărora rezultă cu evidență natura dobânzii acordate și 

temeiul de drept fiscal avut în vedere de instanțe. 

Curtea a mai constatat că modul de calcul al acestei dobânzi s-a făcut, de asemenea, 

corect de judecătorul fondului. 

Astfel, în contextul în care data de la care organul fiscal este obligat să plătească 

dobândă este chiar data de la care a perceput taxa neconformă dreptului comunitar, atunci 

inclusiv nivelul acestei dobânzi se impune a fi unul apt să asigure o despăgubire adecvată 

persoanei vătămate.  

În ceea privește aplicarea prevederilor art. 1 alin. 1 din OUG nr. 57/2017 (și 

implicit a normelor metodologice), Curtea a subliniat că dreptul pretins de reclamant 

izvorăște dintr-o hotărâre judecătorească, iar procedura prevăzută de OUG nr. 52/2017 a 

fost reglementată și ca o modalitate de punerea în executare a acestor titluri executorii. Prin 

urmare, cu ocazia punerii în executare a unei hotărâri judecătorești definitive, organul 

fiscal nu poate interveni peste titlul executoriu, în sensul stabilirii unei alte modalități de 

calcul al dobânzii stabilite, prin invocarea unor dispoziții legale adoptate ulterior nașterii 

obligației. 

Data de la care se datorează dobândă și, implicit, nivelul acesteia decurg din 

hotărârea ce constituie titlu executoriu, care trebuie pusă în executare conform celor 

stabilite în cuprinsul acesteia, iar un act normativ emis ulterior, fie el și unul cu valoare de 

lege, nu poate modifica sau lipsi de eficiență nici dispozitivul și nici considerentele unei 

astfel de hotărâri. 

Curtea a mai reținut că nici principiul aplicării în timp a normelor de drept material 

nu justifică stabilirea unui nivel al dobânzii fiscale datorată reclamantului-intimat la un 

nivel constant de 0,02%, nivel prevăzut de noul Cod de procedură fiscală, decât începând 

cu data intrării în vigoare a acestor dispoziții (1 ianuarie 2016).  

Astfel, momentul stabilit prin hotărâre judecătorească, de la care s-a născut dreptul 

reclamantului la plata dobânzii fiscal, este situat anterior intrării în vigoare actului 

normativ invocat de recurentă, respectiv de la data de 04.04.2014. Or, nivelul dobânzii 

fiscale pentru perioada 04.04.2014 – 31.12.2015 a fost diferit de cel prevăzut în noile 

dispoziții fiscale. 
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În acest context legislativ, în mod corect a reținut prima instanță că recurenta 

interpretează în mod greșit dispozițiile legale incidente, fără a ține cont de principiul 

activității în timp a legii civile în sens larg.  

Prevederile invocate de recurentă, referitoare la aplicarea în timp, se referă la 

normele de procedură, însă, după cum s-a arătat mai sus, dispozițiile referitoare la 

condițiile de acordare a dobânzii, inclusiv valoarea procentuală a acesteia, sunt 

eminamente norme de drept material, chiar dacă sunt cuprinse în legea de procedură 

fiscală. 

Pe de altă parte, chiar dacă am considera că prevederile art. 174 alin. 5 din Legea 

nr. 207/2015 ar constitui o normă de procedură, Curtea a constatat că acestea ar fi 

aplicabile doar pentru procedurile de administrare începute după intrarea în vigoare a 

acestor prevederi (art. 352 alin. 1 din Legea nr. 207/2015). Or, procedura de restituire a 

sumelor încasate de organul fiscal cu titlu de taxă de timbru de mediu a început anterior 

intrării în vigoare a noului Cod de procedură fiscală, procedura prevăzută de OUG nr. 

52/2017 neputând reprezenta, în cazul reclamantului, o procedură de restituire, ci o 

modalitate de punere în executare a unei hotărâri judecătorești definitive, prin care a fost 

finalizată o procedură fiscală de restituire. 

Prin urmare, nu există niciun temei legal pentru care nivelul dobânzii fiscale 

prevăzut în Legea nr. 207/2015 să fie aplicat unei situații juridice anterioare intrării în 

vigoare a actului normativ indicat. 

În consecință, pentru perioada anterioară intrării în vigoare a noului Cod de 

procedură fiscală se impunea a fi aplicată de către organul fiscal valoarea procentuală a 

dobânzii astfel cum era prevăzută în OG nr. 92/2003, act normativ în vigoare la momentul 

curgerii acestei dobânzi, așa cum în mod corect a stabilit și prima instanță. 

Față de considerentele anterior prezentate, în temeiul art. 496 C.proc.civ. și art. 20 

din Legea nr. 554/2004, prezentul recurs a fost respins, iar sentința menținută. 

 

6. Drept fiscal. Dobândă fiscală datorată pentru restituirea taxei de poluare. 

Nivelul dobânzii fiscale datorat. Aplicarea dispozițiilor OUG nr. 52/2017. Aplicarea în 

timp a normelor de drept material fiscal 

 

Cuprins pe materii: Drept fiscal. Restituire taxe și impozite. 

Indice alfabetic: Taxă specială pentru autovehicule: restituire, dobândă fiscală 

Temei de drept: Legea nr. 207/2015 (Codul de procedură fiscală) art. 174, art. 

182, art. 352; OUG nr. 92/2003 (Codul de procedură fiscală) art. 77; OUG 

nr. 52/2017 art. 1; Ordinului comun al MM și MFP nr. 1488/3198/2017 art. 

6 

 

Data de la care se datorează dobândă și, implicit, nivelul acesteia decurg din 

hotărârea ce constituie titlu executoriu, care trebuie pusă în executare conform celor 

stabilite în cuprinsul acesteia, iar un act normativ emis ulterior, fie el și unul cu valoare de 

lege, nu poate modifica sau lipsi de eficiență nici dispozitivul și nici considerentele unei 

astfel de hotărâri. Curtea a mai reținut că nici principiul aplicării în timp a normelor de 

drept material nu justifică stabilirea unui nivel al dobânzii fiscale datorată reclamantului 

intimat la un nivel constant de 0,02%, nivel prevăzut de noul Cod de procedură fiscală, 

decât începând cu data intrării în vigoare a acestor dispoziții (1 ianuarie 2016). 

Prevederile invocate de către recurentă referitoare la aplicarea în timp, se referă 

la normele de procedură, însă, după cum s-a arătat mai sus, dispozițiile referitoare la 

condițiile de acordare a dobânzii, inclusiv valoarea procentuală a acesteia, sunt 

eminamente norme de drept material, chiar dacă sunt cuprinse în legea de procedură 
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fiscală. Pentru perioada anterioară intrării în vigoare a noului Cod de procedură fiscală 

se impunea a fi aplicată de organul fiscal valoarea procentuală a dobânzii astfel cum era 

prevăzută în OG nr. 92/2003, în forma în care era în vigoare la momentul curgerii acestei 

dobânzi. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția Contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 706/16.09.2020  

 

Prin Sentința nr. 298/CA/02.06.2020 pronunțată de Tribunalul Iași s-a admis 

acțiunea formulată de reclamantul AA în contradictoriu cu pârâtul Administrația Județeană 

a Finanțelor Publice I. 

S-au anulat Decizia de soluționare a contestației nr. YYY/13.11.2019 emisă de 

A.J.F.P. I. Decizia de restituire a dobânzilor în cazul sumelor de restituit sau de rambursat 

de la buget nr. xxx/ 10.07.2019 emisă de pârât și Procesul-verbal privind calculul 

dobânzilor aferente sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, 

taxa de poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la 

autovehicule și timbru de mediu pentru autovehicule nr. 8952575/ 21.05.2019. 

A fost obligat pârâtul la plata către reclamant a sumei de 639 de lei reprezentând 

diferența de dobândă fiscală neachitată. 

Pentru a pronunța această sentință, prima instanță a reținut că prin sentința nr. 

1963/14.11.2017, dată în dosarul xxx al Tribunalului Iași, pârâtul a fost obligat la 

restituirea sumei de 2026 lei încasată cu titlu de taxă pe emisiile poluante și la plata 

dobânzii legale în materie fiscală începând cu ziua perceperii taxei și până la momentul 

restituirii acesteia către reclamant. Au fost acordate și cheltuieli de judecată de 902 de lei. 

Prin decizia din 28.03.2018 a Curții de Apel Iași, dată în același dosar, recursul formulat de 

AJFP I. a fost respins ca tardiv formulat, iar reclamantului i s-au acordat cheltuieli de 

judecată în recurs de 500 de lei. 

Față de aceste hotărâri judecătorești, pârâtul a emis procesul-verbal privind calculul 

dobânzilor aferente sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, 

taxa de poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la 

autovehicule și timbru de mediu pentru autovehicule nr. xxx/ 21.05.2019 prin care a stabilit 

dobânda fiscală de 0,02%, conform OUG nr. 52/2017, în valoare de 1271 lei. 

Prin Decizia de restituire a dobânzilor în cazul sumelor de restituit sau de rambursat 

de la buget nr. xxxx/ 10.07.2019 a fost stabilită suma de 1271 de lei cu titlu de dobândă 

fiscală.  

Conform extrasului de cont reclamantului i-a fost virată în cont de pârât suma de 

1271 de lei, sumele cuantificate în hotărârile judecătorești din dosarul XXX, în cuantum 

total de 3428 lei (2026 lei taxa + 902 lei cheltuieli judecată fond + 500 lei cheltuieli 

judecată recurs) au fost achitate de pârât reclamantului la data de 06.06.2019. 

Împotriva actelor emise de pârât privind suma de 1271 de lei, reclamantul a 

formulat contestație administrativă, ce a fost respinsă prin Decizia de soluționare a 

contestației nr. YYY/ 13.11.2019.  

Coroborând cele reținute la capitolul în fapt cu dispozițiile legale incidente, prima 

instanță a constatat că nu susține juridic acordarea de către pârât a dobânzii legale în 

materie fiscală de 0,02 %, pentru întreaga perioadă pentru care trebuia calculată și acordată 

dobânda fiscală, respectiv 20.10.2010 – 06.06.2019. 

Față de dispozitivul hotărârii judecătorești rezultă cu evidență că pârâtul trebuia să 

facă aplicarea art. 6.7 al. 1 lit. a ) din Ordinul nr. 1488/2017 care, coroborat cu art. 182 

C.proc.fisc. referit de cel dintâi articol și cu data indicată în hotărâre ca început al curgerii 

dobânzii, atrage concluzia acordării dobânzii fiscale în cuantumurile prevăzute de legile 

din perioada 20.10.2010 – 06.06.2019. 
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S-a constatat că în mod greșit a aplicat pârâtul art. 1 alin. 1 din OUG nr. 52/2017, 

cu referire la art. 174 alin. 5 C.proc.fisc. (care prevede un cuantum al dobânzii de 0,02%), 

acest dintâi articol aplicându-se doar atunci când restituirea se face administrativ, la 

cererea contribuabilului, fără existența unei hotărâri judecătorești care dispune restituirea 

sumei achitate cu titlu de taxă de poluare și a dobânzilor aferente. 

În cazul în care există o hotărâre judecătorească, se aplică art. 6.7 din Ordinul 

1488/2017, conform căruia, în esență, dobânda fiscală curge de la data indicată în hotărârea 

judecătorească (și nu cea prevăzută de art. 168 al. 4 sau art. 77 C.proc.civ.) și nu este 

limitată la valoarea de 0,02 % prevăzută de art. 174 alin. 5 C.proc.fisc.  

Cum perioada față de care trebuia calculată dobânda fiscală s-a aflat sub egida a trei 

forme ale Codului de procedură fiscală (iar potrivit acestor forme în vigoare în perioada 

analizată valoarea dobânzii fiscale a fost de 0,04 %, 0,03 % și 0,02 %), aplicând art. 6.7 din 

ordinul 1488/2017, pârâtul trebuia să calculeze dobânda începând cu data indicată în 

sentință și raportat la valorile prevăzute de Codul de procedură fiscală aplicabile în toată 

perioada 20.10.2010 – 06.06.2019, art. 182 C.proc.fisc. indicat de 6.7 din Ordin nelimitând 

dobânda la 0,02%, așa cum face art. 1 alin. 1 din OUG nr. 52/2017. 

Față de considerentele expuse, instanța constată că în mod greșit a calculat și 

acordat pârâtul, conform procesului-verbal și deciziilor contestate în cauză, dobânda fiscală 

de 0,02% pentru întreaga perioadă 20.10.2010 – 06.06.2019, astfel încât primele trei capete 

ale cererii de chemare în judecată a fost admise, cu consecința anulării actelor vizate de 

aceste petite. 

Împotriva acestei sentințe a promovat recurs recurenta Administrația Județeană a 

Finanțelor I., considerând-o netemeinică și nelegală, apreciind că în speță nu sunt incidente 

dispozițiile vechiului Cod de procedură fiscală reglementat de dispozițiile O.G. nr. 92/2003 

(modificat prin O.U.G. nr. 8/2014), ci se aplică dispozițiile O.U.G. nr. 52/2017, cu 

modificările și completările ulterioare și ale Ordinului comun al Ministerului Mediului și 

Ministerului Finanțelor Publice nr. 1488/3198/2017, cu modificările și completările 

ulterioare, prin care a fost stabilită procedura de restituire a sumelor reglementată de 

O.U.G. nr. 52/2017. 

Analizând sentința recurată, prin prisma motivelor de recurs invocate și față de 

dispozițiile legale aplicabile, Curtea a reținut caracterul nefondat al recursului, pentru 

următoarele considerente: 

Prin prezenta cerere de recurs, recurenta a susținut că hotărârea primei instanțe a 

fost dată cu aplicarea greșită a nomelor de drept material, invocând incidența motivului de 

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

Din actele dosarului rezultă că organul fiscal a recunoscut dreptul reclamantului la 

restituirea dobânzii fiscale, apreciind că valoarea procentuală a acesteia este cea indicată în 

art. 174 alin. 5 din Legea nr. 207/2015, invocând totodată și prevederile art. 1 alin. 1 din 

OUG nr. 52/2017 și cele ale pct. 6.7 din Ordinul MMAP/ANAF nr. 1488/2017. 

Față de argumentele prezentate de părți, modalitatea în care prima instanță a 

procedat la interpretarea și aplicarea legii materiale este una legală. 

În primul rând, Curtea a reținut că aspecte pertinente pentru soluționarea 

prezentului litigiu considerentele hotărârii pronunțate de CJUE în cauza Irimie C-565/11 

referitoare la modalitatea de datorare a dobânzii aferente perceperii de către stat a unei taxe 

contrare dreptului comunitar. Conform instanței de la Luxembourg, principiul efectivității, 

corolar al autonomiei procedurale recunoscute statelor membre, impune ca accesoriile 

aferente unei taxe percepute cu încălcarea dreptului european să curgă chiar de la data 

perceperii sale de către stat, iar nu așa cum era prevăzut în legislația anterioară, de la data 

depunerii de către contribuabil a cererii de restituire a taxei. 

Așadar, hotărârea CJUE enunțată consacră expres obligația plății dobânzii, 

respectiv un mod de calcul care ”nu trebuie să fie mai puțin favorabil decât cele aplicabil 

unor cereri similare întemeiate pe dispoziții de drept intern”. Or, atunci când un 
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contribuabil se adresează organului fiscal pentru restituirea unei taxe nedatorate, primește, 

în mod firesc, dobânda fiscală (care este dobânda legală în materie), iar cuantumul acesteia 

trebuie stabilit prin raportare la dispozițiile în vigoare în perioada pentru care dobânda este 

datorată.  

În aceste condiții, Curtea a constatat că modul de calcul al acestei dobânzi a fost 

corect făcut de către judecătorul fondului. 

Astfel, în contextul în care data de la care organul fiscal este obligat să plătească 

dobândă este chiar data de la care a perceput taxa neconformă dreptului comunitar, atunci 

inclusiv nivelul acestei dobânzi se impune a fi unul apt să asigure o despăgubire adecvată 

persoanei vătămate.  

În ceea privește aplicarea prevederilor art. 1 alin. 1 din OUG nr. 52/2017 (și 

implicit a normelor metodologice), Curtea a subliniat că dreptul pretins de reclamant 

izvorăște dintr-o hotărâre judecătorească, iar procedura prevăzută de OUG nr. 52/2017 a 

fost reglementată și ca o modalitate de punerea în executare a acestor titluri executorii. Prin 

urmare, cu ocazia punerii în executare a unei hotărâri judecătorești definitive, organul 

fiscal nu poate interveni peste titlul executoriu, în sensul stabilirii unei alte modalități de 

calcul al dobânzii stabilite, prin invocarea unor dispoziții legale adoptate ulterior nașterii 

obligației. 

Data de la care se datorează dobândă și implicit nivelul acesteia decurg din 

hotărârea ce constituie titlu executoriu, care trebuie pusă în executare conform celor 

stabilite în cuprinsul acesteia, iar un act normativ emis ulterior, fie el și unul cu valoare de 

lege, nu poate modifica sau lipsi de eficiență nici dispozitivul și nici considerentele unei 

astfel de hotărâri. 

Curtea a mai reținut că nici principiul aplicării în timp a normelor de drept material 

nu justifică stabilirea unui nivel al dobânzii fiscale datorată reclamantului intimat la un 

nivel constant de 0,02%, nivel prevăzut de noul Cod de procedură fiscală, decât începând 

cu data intrării în vigoare a acestor dispoziții (1 ianuarie 2016).  

Astfel, momentul stabilit prin hotărâre judecătorească, de la care s-a născut dreptul 

reclamantului la plata dobânzii fiscale, este situat anterior intrării în vigoare actului 

normativ invocat de recurentă, respectiv de la data de 20.10.2010. Or, nivelul dobânzii 

fiscale pentru perioada 20.10.2010 – 31.12.2015 a fost diferit de cel prevăzut în noile 

dispoziții fiscale. 

În acest context legislativ, în mod corect a reținut prima instanță că recurenta 

interpretează în mod greșit dispozițiile legale incidente, fără a ține cont de principiul 

activității în timp a legii civile în sens larg.  

Prevederile invocate de recurentă referitoare la aplicarea în timp, se referă la 

normele de procedură, însă, după cum s-a arătat mai sus, dispozițiile referitoare la 

condițiile de acordare a dobânzii, inclusiv valoarea procentuală a acesteia, sunt 

eminamente norme de drept material, chiar dacă sunt cuprinse în legea de procedură 

fiscală. 

Prin urmare, nu există niciun temei legal pentru care nivelul dobânzii fiscale 

prevăzut în Legea nr. 207/2015 să fie aplicat unei situații juridice anterioare intrării în 

vigoare a actului normativ indicat. 

În consecință, pentru perioada anterioară intrării în vigoare a noului Cod de 

procedură fiscală se impunea a fi aplicată de către organul fiscal valoarea procentuală a 

dobânzii astfel cum era prevăzută în OG nr. 92/2003, în forma în care era în vigoare la 

momentul curgerii acestei dobânzi, așa cum în mod corect a stabilit și prima instanță. 

Față de considerentele anterior prezentate, în temeiul art. 496 C.proc.civ. și art. 20 

din Legea nr. 554/2004, recursul a fost respins, iar sentința menținută. 
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7. Certificat de încadrare în grad de handicap. Autism infantil. Criterii 

sociopsihosociale. Scara GAFS. Recunoașterea dreptului la asistent personal. 

Necesitatea protecției de către stat a persoanelor vulnerabile care suferă de boli mintale 

 

Cuprins pe materii: Drept administrativ. Acte administrative. 

Indice alfabetic: Certificat de încadrare în grad de handicap. Criterii 

sociopsihomedicale; autism; scara GAFS; asistent personal 

Temei de drept: Legea nr. 448/2006 art. 35; Ordin nr. 762/2007 Cap. I.2 pct. 2 

 

În analiza dreptului la asistent personal intimata pârâtă s-a limitat la o abordare 

formalistă și complet necoroborată atât a prevederilor legale incidente, cât și a datelor 

medicale/persoanele ale reclamantului recurent. În esență, pârâta intimată a apreciat că 

reclamantul nu poate beneficia de asistent personal având în vedere un singur indicator, 

respectiv scorul GAFS de 25 de puncte. Autoritatea a ignorat faptul că acest instrument de 

lucru nu face parte din cele care stau la baza evaluării gradului de handicap al 

persoanelor cu dizabilități din pricina tulburărilor de spectru autist, prevederile pct. 2 din 

cap I.2 al Ordinului nr. 762/2007  nemaincluzând scara GAFS în prima parte a tabelului 

aferent parametrilor funcționali specifici acestor afecțiuni. Conform acestui capitol 

distinct: „Evaluarea se va centra pe surprinderea gradului de dezvoltare a: a) abilităților 

socioafective; b) abilităților cognitive și abilităților dependente de funcțiile executive 

centrale; c) abilităților somatice și motorii.”  

Inclusiv în ipoteza în care s-ar admite că scorul GAFS al reclamantului recurent ar 

fi un instrument relevant (sub nicio formă singular) în evaluarea necesară acordării unui 

asistent personal, nu trebuie ignorată semnificația acestuia și, îndeosebi, punctajul foarte 

scăzut obținut de persoana în cauză. 

În ceea ce privește obligațiile pozitive pe care le au statele membre la Convenție cu 

privire la persoanele vulnerabile care suferă de boli mintale, Curtea Europeană a afirmat 

că sănătatea mintală trebuie considerată drept o parte esențială a vieții private, asociată 

cu aspectul integrității morale. Menținerea stabilității mentale este, în acest context, o 

condiție prealabilă indispensabilă pentru exercitarea efectivă a dreptului la respectarea 

vieții private (Bensaid împotriva Regatului Unit, pct. 47). 

 

Curtea de Apel Iași, Secția Contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 646/7.09.2020  

 

Prin sentința civilă nr. 385/2020 Tribunalul Iași a respins acțiunea formulată de 

reclamantul AA în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Județean Iași prin Comisia de 

Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap. 

Împotriva acestei sentințe a formulat recurs reclamantul. În motivarea căii de atac 

acesta a arătat că sentința a fost pronunțată cu interpretarea și aplicarea eronată a normelor 

de drept material. Nu au fost observate actele medicale, rapoartele anexate la dosarul 

cauzei și care dovedesc necesitatea desemnării unui asistent personal având în vedere 

nevoia sa de supraveghere permanentă. 

Intimata, legal citată, a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea 

recursului ca nefondat. 

Analizând prezentul recurs prin prisma motivelor de nelegalitate invocate și care se 

circumscriu prevederilor art. 488 pct. 8 C.proc.civ., Curtea a reținut caracterul său fondat. 

În esență, pe calea prezentului demers judiciar, reclamantul care are actualmente 19 

ani și care a fost diagnosticat cu autism încă din copilărie și cu grad de handicap cu asistent 

personal până la majorat, contestă certificatul de încadrare în grad de handicap emis de 
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pârâta-intimată în anul 2019, ulterior împlinirii de către reclamant a vârstei majoratului, 

certificat prin care acestuia i s-a recunoscut în continuare gradul de handicap însă, i s-a 

negat dreptul la un asistent personal. 

Față de ansamblul prevederilor legale incidente în speță, analizate inclusiv din 

perspectiva angajamentelor internaționale ale României, Curtea a apreciat că, în 

circumstanțele factuale concrete ale acestei cauze, decizia pârâtei-intimate, confirmată de 

prima instanță, de neacordare a unui asistent personal nu este una legală și adecvată, 

nerăspunzând intereselor persoanei cu handicap. 

În drept, Curtea a reținut că potrivit art. 35 din Legea 448/2006: „Persoana adultă 

cu handicap grav are dreptul la un asistent personal, în baza evaluării sociopsihomedicale”. 

Din cuprinsul Ordinului nr. 762/2007 a reținut instanța că evaluarea gradului de 

handicap și a necesităților persoanelor cu vârsta cronologică peste 18 ani și cu tulburări de 

spectru autist este reglementată la Cap. I al acestui act normativ și beneficiază de un 

subcapitol distinct, respectiv de prevederile art. I. 2. ale acestui act normativ. 

Din propria evaluare a pârâtei-intimate instanța a reținut că reclamantul-recurent 

are un grad de handicap grav.  

Acestei încadrări îi corespunde, conform normei specifice anterior menționate, 

următoarea descriere: „a) socializare: afectarea calitativă și cantitativă severă a interacțiunii 

sociale, interacțiune socială limitată la familie, interacțiunea cu mediul social exterior 

familiei este mediată de adult; b) limbaj: absența dezvoltării limbajului (expresiv și 

receptiv) sau dezvoltarea limbajului cu afectarea rolului de comunicare; c) autoîntreținere: 

absența abilităților de autoconducere și autodeterminare sau efectuarea sub supravegherea 

adultului a activităților de autoîngrijire și autoservire.” 

Tot conform prevederilor legale care stau la baza evaluării persoanei adulte cu 

handicap din pricina tulburărilor de spectru autist (cap I.2.), limitările aferente unei 

persoane care este încadrată în gradul de handicap grav sunt următoarele: „integrare socială 

perturbată, limitată la un grup restrâns de persoane din mediul familial și extrafamilial; 

limbaj cu rol de comunicare restrânsă; pot dobândi deprinderi de autoservire, în condiții de 

sprijină; pot efectua sarcini simple.” 

Aceeași normă legală indică faptul că în funcție de rezultatul evaluării complexe și 

de stabilirea gradului de autonomie personală, aceste persoane încadrate în grad grav de 

handicap pot beneficia de asistent personal. 

În analiza acestui drept la asistent personal intimata-pârâtă s-a limitat la o abordare 

formalistă și complet necoroborată atât a prevederilor legale incidente, cât și a datelor 

medicale/persoanele ale reclamantului recurent. În esență, pârâta intimată a apreciat că 

reclamantul nu poate beneficia de asistent personal având în vedere un singur indicator, 

respectiv scorul GAFS de 25 de puncte. 

În primul rând, autoritatea a ignorat faptul că acest instrument de lucru nu face 

parte din cele care stau la baza evaluării gradului de handicap al persoanelor cu dizabilități 

din pricina tulburărilor de spectru autist, prevederile pct. 2 din cap I.2 al Ordinului precitat 

nemaincluzând scara GAFS în prima parte a tabelului aferent parametrilor funcționali 

specifici acestor afecțiuni. Conform acestui capitol distinct: „Evaluarea se va centra pe 

surprinderea gradului de dezvoltare a: a) abilităților socioafective; b) abilităților cognitive 

și abilităților dependente de funcțiile executive centrale; c) abilităților somatice și motorii.”  

Totodată, instrumentele de lucru indicate pentru evaluarea acestor persoane sunt: 

examen psihiatrică și teste psihologice specifice. 

În al doilea rând, analizând ambele evaluări întocmite în cauză, atât de medicul 

psihiatru, cât și de asistentul social, Curtea a reținut că ambele converg spre concluzia că 

reclamantul recurent este îndreptățit la un asistent personal. 

Astfel, din referatul întocmit de medicul din cadrul Institutului de Psihiatrie 

„Socola”, în luna iulie 2019, reiese cu claritate că diagnosticul de autism infantil se 

confirmă și că reclamantul recurent „necesită supraveghere”. 
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Aceeași necesitate este indicată și în referatul de anchetă socială nr. xxx/24 iulie 

2017. Din cuprinsul acestei evaluări se degajă concluzia conform căreia reclamantul 

recurent nu are autonomie la niciuna din activitățile zilnice, necesitând pentru fiecare din 

acestea (igienă corporală, îmbrăcat/dezbrăcat, servire și hrănire, mobilizare) ajutor parțial. 

Persoana evaluată s-a dovedit a fi incapabilă să își prepare hrana, să își gestioneze 

veniturile, să efectueze cumpărături sau să desfășoare activități gospodărești minimale. 

Inclusiv la capitolul comunicare, s-a indicat faptul că reclamantul recurent are dificultăți în 

vorbire, fiind înțeles doar de cei care îl cunosc bine. Conform aceleiași evaluări, 

reclamantul recurent nu se poate orienta singur în timp sau spațiu și are nevoie constantă 

de multă atenție. În finalul referatului s-a menționat expres că reclamantul „necesită 

supraveghere și îngrijire permanentă.”  

În al treilea rând, Curtea a reținut că, inclusiv în ipoteza în care s-ar admite că 

scorul GAFS al reclamantului recurent ar fi un instrument relevant (sub nicio formă 

singular) în evaluarea necesară acordării unui asistent personal, nu trebuie ignorată 

semnificația acestuia și, îndeosebi, punctajul foarte scăzut obținut de persoana în cauză. 

Astfel, scala GAFS (Scala Evaluării Funcționării Globale - Global Assessment of 

Functioning Scale) măsoară modalitatea concretă în care simptomele medicale ale 

afecțiunii de care suferă o persoană îi afectează în concret viața de zi cu zi, se evaluează 

practic funcționarea globala a individului. Valorile scalei merg de la 1, ce reprezintă 

individul cel mai afectat, la 100, ce reprezintă individul ipotetic cel mai sănătos. Scala este 

divizată în intervale de 10 puncte, intervalele 81-90 și 91-100 fiind dedicate acelor subiecți 

fără semne psihopatologice și cu o performanță ridicată de funcționare, iar la intervalele 

inferioare, 1-10, 11-20, 21-30 și 31-40 pot fi cotate persoanele cu diferite afecțiuni 

psihiatrice. 

În acest interval de la 1 la 100, scorul obținut de reclamantul recurent este de 25 

ceea ce implică faptul că: „Comportamentul este în mod considerabil influențat de deliruri 

sau halucinații sau afectare serioasă a comunicării și judecății (de ex., uneori incoerent, 

acționează inadecvat, preocupări suicidale) sau inabilitate de a funcționa în aproape toate 

ariile (de ex., stă în pat toată ziua, nu lucrează, nu are casă, prieteni).” 

Față de toate aceste considerente, Curtea a reținut, contrar aprecierilor primei 

instanțe și ale pârâtei intimate, că reclamantul recurent este îndreptățit la acordarea unui 

asistent personal, evaluarea complexă a situației sale personale, astfel cum a fost detaliată 

anterior, dovedind cu prisosință această necesitate. 

În drept, Curtea a mai reținut și faptul că prevederile art. 35 din Legea nr. 448/2006 

și ale Ordinului nr. 762/2007 se impun a fi interpretate în lumina principiilor care se degajă 

din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, Recomandarea Consiliului Europei (99) 4 

și Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități. 

Astfel, în ceea ce privește obligațiile pozitive pe care le au statele membre la 

Convenție cu privire la persoanele vulnerabile care suferă de boli mintale, Curtea 

Europeană a afirmat că sănătatea mintală trebuie considerată drept o parte esențială a vieții 

private, asociată cu aspectul integrității morale. Menținerea stabilității mentale este, în 

acest context, o condiție prealabilă indispensabilă pentru exercitarea efectivă a dreptului la 

respectarea vieții private (Bensaid împotriva Regatului Unit, pct. 47).  

În contextul plasării prezentei situații de fapt în sfera de aplicabilitate al art. 8 din 

Convenția Europeană a Drepturilor Omului, instanța a reținut că în baza acestei prevederi 

statele membre au și o obligația pozitivă de a garanta în concret că drepturile prevăzute la 

art. 8 sunt respectate: „În special, deși scopul art. 8 este, în esență, acela de a apăra 

persoanele particulare împotriva ingerințelor arbitrare ale autorităților publice, acesta nu se 

limitează la a obliga statul să se abțină de la asemenea ingerințe; pe lângă acest angajament 

negativ în esență negativ, pot exista obligații pozitive inerente respectării efective a vieții 

private sau de familie (Lozovyye împotriva Rusiei, pct. 36). Aceste obligații pot implica 
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adoptarea unor măsuri destinate să asigure respectarea vieții private chiar și în sfera 

relațiilor dintre persoane (principiul a fost stabilit prima dată în Marckx împotriva Belgiei).  

Totodată, conform Recomandării Consiliului Europei (99) 4 principiul flexibilității 

în adoptarea unei măsuri legale reprezintă unul de bază în abordarea integrată a 

problemelor persoanelor cu dizabilități: „Măsurile de protecție și alte mecanisme legale 

destinate să asigure protecția intereselor personale și economice ale adulților incapabili ar 

trebui să fie suficient de largi și flexibile pentru a permite un răspuns juridic adecvat 

diferitelor grade de handicap și varietății de dizabilități. Situații.” 

Conform Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități, 

pe care România a ratificat-o, măsurile de protecție luate de stat în privința acestor 

persoane trebuie să fie unele adecvate și care să ofere realmente șanse egale acestora, 

urmărindu-se îndeosebi integrarea lor în societate: „Statele Părți se angajează să asigure și 

să promoveze exercitarea deplină a tuturor drepturilor și libertăților fundamentale ale 

omului pentru toate persoanele cu dizabilități, fără niciun fel de discriminare pe criterii de 

dizabilitate. În acest scop, statele părți se angajează: a) să adopte toate măsurile adecvate 

legislative, administrative și de altă natură pentru implementarea drepturilor recunoscute 

prin prezenta convenție; (...) Statele părți la prezenta convenție recunosc dreptul egal al 

tuturor persoanelor cu dizabilități de a trăi în comunitate, cu șanse egale cu ale celorlalți, și 

vor lua măsuri eficiente și adecvate pentru a se asigura că persoanele cu dizabilități se 

bucură pe deplin de acest drept și de deplina integrare în comunitate și participare la viața 

acesteia, inclusiv asigurându-se că: (…) b) persoanele cu dizabilități au acces la o gamă de 

servicii la domiciliu, rezidențiale și alte servicii comunitare de suport, inclusiv la asistență 

personală necesară vieții și integrării în comunitate, precum și pentru prevenirea izolării 

sau segregării de comunitate.” 

Tulburarea autistă de care suferă reclamantul recurent este o tulburare de dezvoltare 

caracterizată prin deteriorarea calitativă în interacțiunea socială, deteriorări calitative în 

comunicare, precum și patternuri stereotipe și restrânse de comportament, preocupări și 

activități. În acest context, pentru persoanele care suferă de această afecțiune, relațiile 

interpersonale generează anxietate mai ales când interacționează cu persoane necunoscute.  

Or, față de specificul afecțiunii de care suferă reclamantul recurent, recunoașterea 

dreptului la un asistent personal a reprezentat în opinia Curții o măsură adecvată și absolut 

necesară pentru a atinge dezideratul de integrare socială a sa și de a-i asigura parametri 

normali de funcționare personală și socială. 

Față de toate aceste considerente de fapt și de drept, în baza art. 20 din Legea nr. 

554/2004 raportat la art. 488 pct. 8 C.proc.civ. Curtea a apreciat că prima instanță a făcut o 

eronată interpretare și aplicare a prevederilor art. 35 din Legea nr. 448/2006 și a Cap I.2 

din Ordinul nr. 762/2007, a admis recursul promovat cu consecința casării sentinței civile 

recurate și admiterii acțiunii promovate. Curtea a anulat în parte certificatul de încadrare în 

grad de handicap nr. 6632/2019, respectiv în ceea ce privește refuzul recunoașterii în 

favoarea reclamantului recurent a dreptului la asistent personal. Pârâta-intimată fiind 

obligată la emiterea unui nou certificat care să ateste gradul de handicap grav al 

reclamantului-recurent și dreptul acestuia la un asistent personal. 

 

8. Funcționari publici. Drepturi salariale funcționari. Revocarea pentru viitor a 

efectelor unui act administrativ de stabilire a drepturilor salariale. Legalitate. Înlăturare 

pentru trecut a efectelor actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale. 

Inadmisibilitatea invocării excepției de nelegalitate de către instituția publică emitentă a 

actului administrativ după expirarea termenului de un an prevăzut de art. 1 alin. 6 din 

Legea nr. 554/2004. Inaplicabilitatea Deciziei nr. 794/2016 a Curții Constituționale. 

Decizie de imputare. Natura juridică și modul de calcul al termenului de 30 de zile 

prevăzut de art. 500 din OUG nr. 57/2019 
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Cuprins pe materii: Funcția publică. Drepturi salariale. 

Indice alfabetic: Funcționari publici: drepturi salariale, decizie de imputare, 

egalizare salariu al nivel maxim; Drept administrativ: excepție de 

nelegalitate, revocarea actului administrativ 

Temei de drept: OUG nr. 57/2019 art. 500; Legea nr. 554/2004 art. 1 alin. 6, art. 

4; OUG nr. 57/2015; Decizia Curții Constituționale nr. 794/2016  

 

Dat fiind faptul că cea care solicită instanței să constate nelegalitatea actului 

administrativ individual este chiar autoritatea emitentă a acestuia, Curtea a reținut că 

acestui subiect procesual îi sunt aplicabile prevederile art. 1 alin. 6 și nu cele ale art. 4 

alin. 1 din Legea nr. 554/2004. A statua asupra admisibilității prezentei excepții de 

nelegalitate ar semnifica înlăturarea mecanismului legal special pus la dispoziție de 

legiuitor tocmai pentru a acomoda cele două principii aflate în discuție: cel al legalității 

care determină atitudinea autorității de a-și revoca sau de a solicita instanței anularea 

propriul act și cel al securității raporturilor juridice care urmărește respectarea 

drepturilor conferite particularilor care s-au încrezut, cu bună credință, în actele 

administrative emise. 

Principiul revocabilității actelor administrative este unul de bază în doctrina și 

practica administrativă. Aplicarea concretă a acestuia trebuie însă să respecte principiul 

stabilității raporturilor juridice. Limitarea efectelor în timp a efectelor revocării 

reprezintă o măsură aptă să conducă la împlinirea acestuia. Actul administrativ prin care 

se stabilește salariul unui funcționar public este unul care produce efecte periodic, el 

consumându-și efectele lunar, la încasarea fiecărei indemnizații. Totodată trebuie 

subliniat faptul că nu există consacrat un drept al funcționarului public la dobândirea, în 

viitor, a unor prestații într-una numit cuantum cu titlu de remunerație. Eventuala 

ilegalitate a stabilirii, la un anumit moment dat, a salariului reclamantului-intimat nu se 

poate perpetua sine die exclusiv pe considerentul că autoritatea nu ar mai putea reveni 

asupra acestui cuantum, întrucât actul de stabilire „ar fi intrat în circuitul civil și a produs 

efecte juridice”. 

Față de considerentele de la paragraful 26 al Deciziei Curții Constituționale nr. 

794/2016, aceasta nu poate conduce la stabilirea în favoarea reclamantului-intimat a unui 

spor pentru confidențialitate exclusiv pe considerentul existenței unei hotărâri 

judecătorești care a recunoscut în favoarea altor persoane, acest drept salarial. 

Curtea a reținut ca fiind fondate argumentele reclamantului la care prima instanță 

a achiesat, actul fiind într-adevăr emis cu depășirea termenului de decădere de 30 de zile 

prevăzut de art. 500 din Codul administrativ. Pârâtul a cunoscut faptul generator al 

prejudiciului, cu privire la care a dispus recuperarea prin dispoziția de imputare când i s-

a comunicat procesul-verbal cuprinzând constatările echipei de control. Acesta este într-

adevăr momentul de la care curge termenul de 30 de zile sus menționat, din acest moment 

fiind cunoscut de pârât faptul că plata sumelor reprezentând spor de confidențialitate 

către reclamant nu s-a realizat în condițiile legii. Procesul de cuantificare concretă a 

sumelor plătite cu acest titlu nu impunea eforturi suplimentare din partea autorității de 

vreme ce ea a fost cea care l-a plătit și l-a stabilit drept spor în cuantum de 15% aplicabil 

la salariul de bază brut. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția Contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 628/30.07.2020  
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Prin sentința civilă nr. 259/2020 Tribunalul Iași a admis în parte acțiunea formulată 

de reclamantul AA în contradictoriu cu pârâtul Inspectoratul Teritorial de Munca I. a 

anulat Decizia nr. xxx/11.12.2019 și Dispoziția de imputare nr. xxx/11.12.2019 emise de 

pârât. A fost respinsă cererea de suspendare a executării acestor decizii. A fost obligat 

pârâtul să plătească reclamantului suma de 700 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. 

Împotriva acestei sentințe, a dezlegării fondului raporturilor juridice, a declarat 

recurs ITM I. 

În motivarea căii de atac, recurenta a arătat că sentința a fost pronunțată cu 

interpretarea și aplicarea eronată a normelor de drept material. A invocat recurentul faptul 

că drepturile salariale ale personalului cu care se află în raporturi de serviciu sunt stabilite 

conform art. 14 din Legea nr. 108/1999 raportat la Legea nr. 153/2017. Din lectura acestor 

prevederi legale reiese cu claritate, a susținut recurentul, că drepturile salariale pe care le 

poate acorda nu pot fi decât cele stabilite de lege, cu încadrarea în cheltuielile salariale în 

bugetele aprobate conform legii. Din această perspectivă, afirmația primei instanțe 

referitoare la existența unei discriminări pentru salariați aflați în situații de fapt identice, nu 

poate fi reținută. În speță, a arătat recurenta, instituția angajatoare nu a făcut nicio 

discriminare voită, sporul de confidențialitate a fost acordat ca urmare a punerii în 

executare a unei hotărâri judecătorești, iar reclamantul-intimat nu se număra printre 

beneficiarii acesteia. Recurenta a criticat soluția primei instanțe și sub aspectul 

aplicabilității în cauză a prevederilor Deciziei Curții Constituționale nr. 794/2016. 

Recurenta a apreciat nelegală sentința și sub aspectul soluției pronunțate în privința 

Dispoziției de imputare, apreciind că aceasta a fost emisă în mod legal, termenul legal fiind 

prelungit ca urmare a solicitărilor adresate de recurentă forului superior. 

Recurentul a invocat în speță excepția de nelegalitate a deciziei nr. xxx/2017 emisă 

de ea, având în vedere că aceasta a reprezentat baza acordării sporului de confidențialitate 

pentru reclamantul intimat. Decizia Curții Constituționale nr. 794/2016 nu poate constitui 

temei pentru acordarea acestor drepturi, cu titlu de spor, unei persoane care nu a figurat ca 

parte în litigiul derulat. 

Intimatul, legal citat, a depus întâmpinare, la data de 14 iulie 2020, prin care a 

solicitat respingerea recursului ca nefondat cu obligarea recurentei la plata cheltuielilor de 

judecată. 

Față de excepția de nelegalitate invocată în speță, Curtea a reținut caracterul său 

inadmisibil prin raportare la art. 4 coroborat cu art. 1 alin. 6 din Legea nr. 554/2004. 

În fapt, prin cererea dresată direct instanței de recurs, reclamantul-pârât ITM Iași a 

solicitat înlăturarea din prezenta cauză, pe calea procedurală a excepției de nelegalitate, a 

deciziei nr. xxx/11 decembrie 2017. Prin acest act administrativ individual autoritatea 

recurentă a stabilit în favoarea reclamantului intimat dreptul de a beneficia de un spor de 

confidențialitate de 15 % aplicat la salariul de bază brut. 

În drept, Curtea a reținut că potrivit art. 4 alin. 1 din Legea nr. 554/2004: 

„Legalitatea unui act administrativ cu caracter individual, indiferent de data emiterii 

acestuia, poate fi cercetată oricând în cadrul unui proces, pe cale de excepție, din oficiu sau 

la cererea părții interesate.” 

Totodată, conform art. 1 alin. 6 din același act normativ: „Autoritatea publică 

emitentă a unui act administrativ unilateral nelegal poate să solicite instanței anularea 

acestuia, în situația în care actul nu mai poate fi revocat, întrucât a intrat în circuitul civil și 

a produs efecte juridice. În cazul admiterii acțiunii, instanța se pronunță, dacă a fost 

sesizată prin cererea de chemare în judecată, și asupra validității actelor juridice încheiate 

în baza actului administrativ nelegal, precum și asupra efectelor juridice produse de 

acestea. Acțiunea poate fi introdusă în termen de un an de la data emiterii actului.” 

Dat fiind faptul că cea care solicită instanței să constate nelegalitatea actului 

administrativ individual este chiar autoritatea emitentă a acestuia, Curtea reține că, în 
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speță, acestui subiect procesual îi sunt aplicabile prevederile art. 1 alin. 6 și nu cele ale art. 

4 alin. 1 din Legea nr. 554/2004.  

A admite că însăși autoritatea emitentă poate învesti instanța de contencios 

administrativ cu o cerere care să aibă ca finalitate înlăturarea din ordinea juridică a 

propriului act administrativ, oricând, peste termenul legal prevăzut de art. 1 alin. 6 din 

Legea nr. 554/2004, ar conduce la o lezare semnificativă a principiului securității 

raporturilor juridice, protecția acestuia și, implicit, a drepturilor particularilor fiind 

realizată tocmai prin reglementarea specială anterior expusă.  

A statua asupra admisibilității prezentei excepții de nelegalitate ar semnifica 

înlăturarea mecanismului legal special pus la dispoziție de legiuitor tocmai pentru a 

acomoda cele două principii aflate în discuție: cel al legalității care determină atitudinea 

autorității de a-și revoca sau de a solicita instanței anularea propriul act și cel al securității 

raporturilor juridice care urmărește respectarea drepturilor conferite particularilor care s-au 

încrezut, cu bună credință, în actele administrative emise. 

Consacrarea legislativă a unui termen de 1 an de la emiterea actului administrativ 

are tocmai menirea de a asigura un echilibru între cele două interesele aflate în joc. 

Față de aceste considerente, Curtea a respins ca inadmisibilă excepția de 

nelegalitate invocată. 

Analizând prezentul recurs prin prisma motivelor de nelegalitate invocate și care se 

circumscriu prevederilor art. 488 pct. 8 C.proc.civ., Curtea a reținut: 

În ceea ce privește acțiunea reclamantului îndreptată împotriva deciziei nr. 

xxx/2019 Curtea a constatat că prima instanță a procedat la anularea acesteia din pricina 

nerespectării de către autoritatea emitentă a prevederilor art. 1 alin. 6 din Legea nr. 

554/2004, precum și din pricina încălcării, prin măsurile dispuse, a prevederilor Deciziei 

nr. 794/2016 a Curții Constituționale. 

Pe calea recursului promovat, recurenta a criticat, în substanța lor, ambele statuări 

ale instanței atrăgând atenția asupra naturii actului atacat, acela de stabilire a unor drepturi 

salariale, pentru viitor. A solicitat recurenta, în esență, să se observe că prin Decizia nr. 

xxx/2019 nu a făcut altceva decât să stabilească legal salariul reclamantului intimat, salariu 

prestabilit de normele Legii nr. 153/2017, arătând totodată că Decizia instanței de control 

constituțional nu este aplicabilă. 

În ceea ce privește motivele de nelegalitate reținute de prima instanță cu privire la 

Decizia nr. xxx/2019, Curtea a reținut caracterul lor nefondat. 

Ab initio, a reținut instanța de recurs că, înainte de a face aprecieri cu privire la 

dreptul aplicabil acestui act administrativ individual, se impune a se observa conținutul 

concret al acestuia act. Aducerea în discuție a acestui aspect deschide posibilitatea pentru 

instanța de recurs de a analiza și aplicarea în speță, de prima instanță, a prevederilor art. 1 

alin. 6 din Legea nr. 554/2004 și ale Deciziei nr. 794/2016 a Curții Constituționale. 

Astfel, din dispozitivul actului în discuție reiese cu claritate că această dispoziție a 

avut menirea de a statua, pentru viitor, cuantumul salariului reclamantului intimat. Deși s-a 

utilizat în art. 1 al dispozitivului expresia „se revocă”, având în vedere că în același articol 

s-a stabilit expres și data de la care se aplică această măsură, respectiv „începând cu data 

de 10 decembrie 2019”, Curtea a constatat că acest act administrativ reprezintă doar o 

revocare pentru viitor a actului anterior de stabilire a drepturilor salariale ale 

funcționarului public. Corelativ, prin art. 2 al deciziei în cauză, autoritatea a stabilit salariul 

concret al funcționarului reclamant, începând cu data de 10 decembrie 2019. 

Or, fiind vorba despre o statuare pentru viitor a drepturilor salariale, Curtea a 

reținut că în speță nu este aplicabilă prevederea art. 1 alin. 6 din Legea nr. 554/2004, normă 

reținută de prima instanță în sprijinul soluției sale de admitere a pretențiilor.  

Principiul revocabilității actelor administrative este unul de bază în doctrina și 

practica administrativă. Aplicarea concretă a acestuia trebuie însă să respecte principiul 
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stabilității raporturilor juridice. Limitarea efectelor în timp a efectelor revocării reprezintă 

o măsură aptă să conducă la împlinirea acestuia. 

În lectura Curții, norma anterior citată urmărește să limiteze dreptul autorităților 

publice de a-și revoca propriile acte administrative care creează o anumită situație juridică 

în privința particularilor, respectiv de a repune în discuție situații juridice deja stabilite și 

epuizate, statuând pe de o parte, că acest drept de revocare este unul cert pentru perioada 

până la care actul nu a intrat în circuitul civil și nu a produs efecte iar, pe de altă parte că 

ulterior, desființarea sa nu mai poate avea loc decât prin sesizarea de către autoritatea 

emitentă a instanței de contencios administrativ, în termenul de 1 an de la emiterea sa. 

Ulterior depășirii acestui termen, actul administrativ nu mai poate fi desființat retroactiv 

din inițiativa autorității, drepturile subiective deja dobândite de particular, deși nelegale, 

fiind astfel consolidate. 

Actul administrativ prin care se stabilește salariul unui funcționar public este însă 

unul care produce efecte periodic, el consumându-și efectele lunar, la încasarea fiecărei 

indemnizații. Totodată trebuie subliniat faptul că nu există consacrat un drept al 

funcționarului public la dobândirea, în viitor, a unor prestații într-una numit cuantum cu 

titlu de remunerație. Autoritatea publică este liberă să stabilească, să modifice (fie în sensul 

majorării sau diminuării) drepturile salariale cuvenite, după cum, legiuitorul însuși este 

liber să reglementeze de la acest nivel național, sistemul de salarizare aplicabil. 

Eventuala ilegalitate a stabilirii, la un anumit moment dat, a salariului 

reclamantului intimat nu se poate perpetua sine die exclusiv pe considerentul că autoritatea 

nu ar mai putea reveni asupra acestui cuantum, întrucât actul de stabilire „ar fi intrat în 

circuitul civil și a produs efecte juridice”.  

Dimpotrivă, principiul legalității, respectiv necesitatea respectării de către actele 

administrative individuale a prevederilor edictate la nivel superior, în speță ale Legii nr. 

153/2017, impune autorității să stabilească un salariu legal funcționarului în discuție. 

Efectul unei astfel noi decizii nu poate însă să fie decât pentru viitor, întrucât, pentru trecut, 

respectiv pentru salariile datorate și deja achitate în baza deciziei anterioare de salarizare, 

dreptul subiectiv a fost într-adevăr deja consumat, actul administrativ individual anterior 

și-a produs efectele juridice și situația nu mai poate fi repusă în discuție, pentru trecut, nici 

prin revocare și nici prin acțiunea în anulare (întrucât s-a depășit termenul de 1 an stabilit 

de art. 1 alin. 6 din Legea nr. 554/2004).  

În ceea ce privește cel de al doilea motiv de nelegalitate reținut de prima instanță în 

privința Deciziei nr. 186/2019, Curtea a observat că față de considerentele de la paragraful 

26 al Deciziei Curții Constituționale nr. 794/2016, aceasta nu poate conduce la stabilirea în 

favoarea reclamantului intimat a unui spor pentru confidențialitate exclusiv pe 

considerentul existenței unei hotărâri judecătorești care a recunoscut în favoarea altor 

persoane, acest drept salarial: „Curtea reține că hotărârea judecătorească, chiar dacă are 

efecte inter partes, interpretează norme de lege cu aplicabilitate generală. În procesul de 

aplicare a legii, scopul interpretării unei norme juridice constă în a stabili care este sfera 

situațiilor de fapt concrete, la care norma juridică respectivă se referă, și în a se asigura 

astfel corecta aplicare a acelei norme, interpretarea fiind necesară pentru a clarifica și a 

limpezi sensul exact al normei, și pentru a defini, cu toată precizia, voința legiuitorului. Or, 

Curtea constată că hotărârile judecătorești prin care s-a recunoscut majorarea indemnizației 

de încadrare, cum sunt cele prin care s-au stabilit majorările de 2%, 5% și respectiv 11% 

acordate magistraților și personalului asimilat, au aplicabilitate generală și se deosebesc 

de ipotezele în care, tot prin hotărâre judecătorească, ar fi fost recunoscute anumite 

drepturi în baza unor situații de fapt particulare, fără aplicabilitate generală (cum ar fi, 

spre exemplu, ipoteza în care o persoană a avut recunoscut sporul de doctorat).” 

În speță, este evident faptul că dreptul salarial dobândit de colegii reclamantului-

intimat are natura juridică a unui spor salarial și nu a majorării indemnizației de încadrare 
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în virtutea recunoașterii aplicabilității unor prevederi legale edictate pentru o familie 

salarială. 

Opozabilitatea inter partes a hotărârii judecătorești avute în vedere în speță, 

determină astfel nelegalitatea extinderii efectelor sale reclamantului intimat. 

Desigur, nimic nu a împiedicat reclamantul intimat să promoveze un demers 

judiciar similar. 

Față de aceste considerente de fapt și de drept, Curtea a reținut că modalitatea de 

interpretare și aplicare de către prima instanță a prevederilor legale incidente în privința 

Deciziei xxx/2019 nu este una corectă, fiind cenzurată.  

În ceea ce privește legalitatea deciziei de imputare contestate în cauză, Curtea a 

reținut ca fiind fondate argumentele reclamantului la care prima instanță a achiesat, actul 

fiind într-adevăr emis cu depășirea termenului de decădere de 30 de zile prevăzut de art. 

500 din Codul administrativ. 

Pârâtul a cunoscut faptul generator al prejudiciului, cu privire la care a dispus 

recuperarea prin dispoziția de imputare, la data de 11.10.2019 când i s-a comunicat 

procesul-verbal nr. yyy/11.10.2019 cuprinzând constatările echipei de control. Acesta este 

într-adevăr momentul de la care curge termenul de 30 de zile sus menționat, din acest 

moment fiind cunoscut de pârât faptul că plata sumelor reprezentând spor de 

confidențialitate către reclamant nu s-a realizat în condițiile legii. Procesul de cuantificare 

concretă a sumelor plătite cu acest titlu nu impunea eforturi suplimentare din partea 

autorității de vreme ce ea a fost cea care l-a plătit și l-a stabilit drept spor în cuantum de 

15% aplicabil la salariul de bază brut. 

Având în vedere ca dispoziția de imputare a fost emisă la data de 11.12.2019, 

termenul de 30 de zile a fost depășit. 

Solicitările recurentei de amânare a termenului de implementare a măsurilor 

stabilite de echipa de control nu au nicio relevanță în speță pentru că măsura în sine de 

stabilire a sumei de recuperat nu are nicio legătură cu motivele care au condus la 

prelungirile solicitate. 

Față de aceste considerente de fapt și de drept, Curtea a admis recursul și, în 

rejudecare, a casat în parte sentința recurată, exclusiv sub aspectul modalității de 

soluționare de prima instanță a capătului de cerere având ca obiect anularea decizia de 

restabilire a drepturilor salariale. 

 

NOTĂ: decizia a fost luată cu opinie separată, pe care o redăm în continuare. 

 

Analizând motivele invocate prin cererea de recurs, a constatat redactorul opiniei 

separate că recurenta a invocat exclusiv aspecte legate de fondul Deciziei nr. xxx din 

11.12.2019, respectiv de faptul că intimatul nu este inclus în hotărârea judecătorească care 

a stabilit în beneficiul unor colegi plata sporului de 15% însă nu a adus nici un argument 

legat de primul motiv de nelegalitate reținut de instanța de fond, cel legat de 

imposibilitatea revocării actului ca urmare a neîndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 1 

alin. 6 din Legea nr. 554/2004. 

Or, potrivit art. 430 alin. 2 C.proc.civ., autoritatea de lucru judecat privește nu 

numai dispozitivul, ci și considerentele pe care se sprijină. 

În aceste condiții, apreciez că sentința civilă nr. 259/ca din 27.03.2020 a intrat în 

puterea lucrului judecat ca urmare a nerecurării aspectelor legate de nerespectarea 

condițiilor art. 1 alin. 6.  

Mai mult, chiar dacă s-ar considera că recursul a fost îndreptat în mod implicit și 

asupra acestui motiv de nelegalitate, analizând și pe fond această problemă, a considerat că 

în mod corect prima instanță a constatat că Decizia nr. xxx/2017 nu mai putea fi revocată. 

Astfel, se constată că acest act a intrat în circuitul civil, fiind adus la cunoștința angajatului 
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și de asemenea că a produs efecte juridice, intimatul beneficiind de plata sporului timp de 2 

ani. 

Consideră că Decizia CCR nr. 794/2016 nu are aplicabilitate în prezenta speță, care 

are ca obiect acordarea unui spor și nu a stabilirii la nivel maxim a salariului de 

bază/indemnizației de încadrare, nu se poate trece însă peste primul motiv de nelegalitate 

dezvoltat anterior, astfel încât consideră că se impunea admiterea cererii de chemare în 

judecată atât în ceea ce privește contestația îndreptată împotriva Deciziei nr. xxxx/2019 de 

revocare a Deciziei nr. xxx/2017. 

 

9. Indemnizație pentru creșterea copilului. Venituri din activități independente. 

Mod de calcul. Stabilirea venitului net prin scăderea impozitului pe venit. Data încetării 

realizării veniturilor din avocatură 

 

Cuprins pe materii: Drept administrativ 

Indice alfabetic: Act administrativ: indemnizație pentru creșterea copilului 

Temei de drept: OUG nr. 111/2010 art. 2 alin. 1 și 2, art. 13 alin. 5; HG nr. 

52/2011 art. 23 

 

Conform art. 13 alineat 5 din același act normativ: „În cazul veniturilor din 

activități independente sau agricole, la stabilirea cuantumului indemnizației pentru 

creșterea copilului se iau în calcul veniturile înscrise în actele doveditoare împărțite la 

numărul de luni în care s-au realizat acestea.” Realizarea de venituri din activități 

independente de acest fel naște obligația de plată a impozitului pe venit, obligație care 

presupune depunerea la organul fiscal a unei declarații de venit estimat/realizat de către 

persoana în cauză. Declarația este anuală, sarcina fiscală este una anuală și estimarea se 

raportează la întreaga perioadă fiscală. În mod corect a fost împărțit acest venit supus 

impozitului și aferent anului 2018 la 10 luni (până la data suspendării din activitate) și nu 

la 7 luni (data intrării în concediu de maternitate), întrucât din cuprinsul prevederilor art. 

65 și 68 Cod fiscal reiese că veniturile nete aferente activităților independente se 

raportează la întregul an calendaristic, indiferent de data concretă a realizării lor, 

respectiv până în momentul încetării desfășurării activității impozabile, ceea ce în cazul de 

față semnifică suspendarea din activitatea de avocatură și nu intrarea în concediu de 

maternitate. În același sens sunt și prevederile instrucțiunilor edictate în vederea aplicării 

Normelor metodologice de aplicare ale OUG nr. 111/2010. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția Contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 640/7.09.2020 

 

Prin sentința civilă nr. 150/2020 Tribunalul Iași a respins cererea formulată de 

reclamanta AA în contradictoriu cu pârâta Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție 

Socială Iași, ca neîntemeiată. 

Împotriva acestei sentințe a formulat recurs reclamanta. 

În motivarea căii de atac aceasta a arătat că sentința este nelegală și netemeinică. A 

argumentat reclamanta recurentă că indemnizația sa pentru creșterea copilului a fost eronat 

calculată, îndeosebi în ceea ce privește media veniturilor sale aferente anului 2018. Suma 

la care este îndreptățită se calculează în cuantum de 85% din media veniturilor nete 

realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anterior datei nașterii copilului conform OUG 

nr. 111/2010. Deci, în opinia recurentei, cele 12 luni trebuie să fie anterioare nașterii 

copilului și nu suspendării din profesie, așa cum a reținut instanța de fond. Pentru anul 
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2018, recurenta a arătat că a realizat venituri până la data de 2 iunie 2018 când a intrat în 

concediu de maternitate iar din adeverința transmisă de ANAF nu reiese că venitul realizat 

în 2018 este pe o perioadă de 10 luni, așa cum eronat s-a reținut. 

În drept, recurenta a invocat prevederile art. 488 pct. 6 și 8 C.proc.civ.. 

Analizând prezentul recurs prin prisma motivelor de nelegalitate invocate și care se 

circumscriu prevederilor art. 488 pct. 6 și 8 C.proc.civ., Curtea a reținut caracterul său 

nefondat. 

În ceea ce privește pretinsa nelegalitate a sentinței prin prisma motivării deficitare, 

Curtea a reținut că motivul de casare prevăzut de art. 488 pct. 6 C.proc.civ. nu este 

incident. La o simplă lectură a sentinței contestate, Curtea a reținut că prima instanță a 

stabilit cu rigurozitate atât situația de fapt, cât și prevederile legale aplicabile speței. 

Raționamentul juridic al primei instanțe nu reprezintă doar o simplă preluare a apărărilor 

intimatei pârâte, ci achiesând la modul de calcul al indemnizației de creștere a copilului 

efectuat de către pârâtă, prima instanță a expus propriul raționament în paragrafele 4-6 ale 

ultimei file a sentinței recurate. A mai reținut Curtea și faptul că atitudinea în sine de 

achiesare a instanței de judecată la argumentele uneia din părțile litigante nu semnifică 

automat absența motivării hotărârii judecătorești ci pur și simplu expunerea unui punct de 

vedere similar celui deja expus de o parte. 

În ceea ce privește cel de-al doilea motiv de casare, subsumat prevederilor art. 488 

pct. 8 C.proc.civ., Curtea a reținut că intimata pârâtă, în acord cu prima instanță, a realizat 

o corectă interpretare și aplicare a normelor de drept material incidente în cauză, respectiv 

a prevederilor art. 2 alin. 1 și 2, art. 13 alin. 5 din OUG nr. 111/2010. 

În esență, ceea ce contestă reclamanta recurentă este modalitatea de stabilire a 

mediei veniturilor sale aferente anului 2018, în opinia sa, în mod eronat veniturile nete 

aferente declarației sale depuse la ANAF, au fost împărțite de către autoritatea pârâtă la 10 

luni (până la data suspendării din profesie) în contextul în care, anterior suspendării din 

profesie, a beneficiat de o perioadă în care nu a realizat venituri întrucât a fost în concediu 

de maternitate. În opinia sa, veniturile aferente anului 2018 se impuneau a fi împărțite la 7 

și nu la 10 luni, așa cum a procedat intimata. 

Din înscrisurile anexate la dosarul de fond reiese că reclamanta recurentă a declarat 

la organele fiscale, pentru anul 2018, un venit brut aferent profesiei liberale practicate, de 

45.050 lei. Data suspendării din profesie a fost 8.10.2018 conform Deciziei Baroului 

xxx/2018.  

Conform art. 13 alin. 3 și 4 din OUG nr. 111/2010: la stabilirea bazei de calcul al 

indemnizației pentru creșterea copilului se iau în considerare toate veniturile supuse 

impozitului realizate de persoana îndreptățită, precum și veniturile aferente perioadelor 

asimilate prevăzute la art. 2 alin. (5) și (6), iar baza de calcul al indemnizației pentru 

creșterea copilului stabilită potrivit alin. (3) se determină ca suma totală a veniturilor 

realizate în ultimele 12 luni anterioare nașterii copilului împărțită la 12. 

Conform art. 13 alin. 5 din același act normativ: „În cazul veniturilor din activități 

independente sau agricole, la stabilirea cuantumului indemnizației pentru creșterea 

copilului se iau în calcul veniturile înscrise în actele doveditoare împărțite la numărul de 

luni în care s-au realizat acestea.” 

Activitatea recurentei care a generat un venit impozabil care i-a conferit apoi 

dreptul la plata unei indemnizații de creștere a copilului este cea de avocatură.  

Realizarea de venituri din activități independente de acest fel naște obligația de 

plată a impozitului pe venit, obligație care presupune depunerea la organul fiscal a unei 

declarații de venit estimat/realizat de persoana în cauză. Declarația este anuală, sarcina 

fiscală este una anuală și estimarea se raportează la întreaga perioadă fiscală. 

Dovada privind venitul realizat eliberată de organul fiscal competent, ca urmare a 

depunerii propriei declarații anuale a contribuabilului care a desfășurat activități 



35 

independente, se regăsește printre actele care formează dosarul administrativ aferent 

calculului indemnizației de creștere a copilului, conform art. 13 din OUG nr. 111/2010.  

În mod corect a fost împărțit acest venit supus impozitului și aferent anului 2018 la 

10 luni (până la data suspendării din activitate) și nu la 7 luni (data intrării în concediu de 

maternitate) întrucât din cuprinsul prevederilor art. 65 și 68 Cod fiscal reiese că veniturile 

nete aferente activităților independente se raportează la întregul an calendaristic, 

indiferent de data concretă a realizării lor, respectiv până în momentul încetării desfășurării 

activității impozabile, ceea ce în cazul de față semnifică suspendarea din activitatea de 

avocatură și nu intrarea în concediu de maternitate. În același sens sunt și prevederile 

instrucțiunilor edictate în vederea aplicării Normelor metodologice de aplicare ale OUG nr. 

111/2010. 

Totodată, potrivit art. 15 din OUG nr. 111/2010: „Drepturile prevăzute de prezenta 

ordonanță de urgență reprezentând indemnizații și stimulent de inserție se stabilesc după 

cum urmează: a) începând cu ziua următoare celei în care încetează, conform legii, 

concediul de maternitate, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la 

acea dată.” 

Art. 23 din HG nr. 52/2011 subliniază că: „Indemnizația pentru creșterea copilului 

se acordă de la datele prevăzute la alin. (1) lit. a) - d), dar nu mai devreme de data la care s-

a aprobat concediul pentru creșterea copilului ori a încetat realizarea de venituri supuse 

impozitului.” 

În situația avocaților, data încetării realizării de venituri din această activitate este 

data suspendării din avocatură și nu cea a intrării în concediu de maternitate (cu obținerea 

corelativă a indemnizației aferente), întrucât o abordare contrară ar conduce la stabilirea 

indemnizației pentru creșterea copilului în paralel cu indemnizația aferentă acestui 

concediu, aspect contrar prevederilor legale anterior citate. 

Veniturile la care s-a raportat indemnizația stabilită în favoarea reclamantei 

recurente respectă prevederile legale, întrucât sunt aferente ultimelor 12 luni anterioare 

nașterii copilului. Veniturile din indemnizațiile aferente concediului de maternitate au fost 

luate în considerare la stabilirea nivelului indemnizației în discuție. 

Față de aceste considerente de fapt și de drept, în temeiul art. 20 din Legea nr. 

554/2004 Curtea a respins recursul ca nefondat. 

 

10. Decizie de luare a măsurii asigurătorii fiscale. Motivarea actului 

administrativ. Condiții pentru instituirea măsurii asigurătorii. Pericolul de sustragere, 

de ascundere sau de risipire a patrimoniului. Indicarea unor elemente de fapt concrete. 

Legalitate. Motivarea hotărârii judecătorești 

 

Cuprins pe materii: Drept procesual fiscal. 

Indice alfabetic: Măsuri asigurătorii fiscale: 

condiții 

motivarea actului administrativ 

pericol de sustragere 

Drept procesual civil 

motivarea hotărârii judecătorești 

Temei de drept: Legea nr. 207/2015 (Cod de procedură fiscală) art. 213 

  Legea nr. 134/2010 (Cod de procedură civilă) art. 425, art. 488 

alin. 1 pct. 8 

 

Prima instanță a elaborat propriul raționament cu privire la actul dedus judecății 

și, simplul fapt că acesta a coincis cu argumentele prezentate de organul fiscal nu 
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determină inexistența sau nevalabilitatea sa. În speță nu poate fi vorba despre o preluare 

copy-paste a întâmpinării sau a deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii fără o 

filtrare a acestor mențiuni de judecătorul cauzei. Dimpotrivă, plecând de la critica de 

nelegalitate a reclamantului, instanța a punctat explicit și cu trimitere la conținutul actului 

contestat faptul că acesta este unul motivat, indicând pe larg palierele de analiză ale 

organului fiscal, aspectele de fapt identificate, conduita fiscală a reclamantului precum și 

acțiunile/inacțiunile sale concrete care au determinat conturarea conduitei sale nesincere 

în raport de organul fiscal și verificările efectuate.  

Pericolul ca persoana verificată să se sustragă, să-și ascundă ori să își risipească 

patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea derivă din 

multiple aspecte legate de conduita reclamantului recurent, printre care: caracterul 

semnificativ al veniturilor nedeclarate denotă o intenție de ascundere a acestora, de 

eludare a prevederilor fiscale, neputând fi rezultatul unei erori sau omisiuni; furnizarea 

unor informații vădit și semnificativ nereale în legătură cu sumele în numerar deținute la 

începutul perioadei verificate; solicitarea de amânare a începerii verificării fiscale în 

scopul definitivării în acest interval a vânzărilor bunurilor sale imobile; nedeclararea în 

Declarația de patrimoniu și venituri a drepturilor de creanță ce decurg din contractele de 

vânzare cumpărare de bunuri imobile cu plata în rate (în contextul cunoașterii iminenței 

executării silite a debitoarei SC „C” SRL). 

 

Curtea de Apel Iași, Secția Contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 551/13.07.2020  

 

Prin sentința civilă nr. 1660/2019 Tribunalul Iași a respins în totalitate contestația 

vizând anularea deciziei de instituire a măsurilor asiguratorii nr. XXX/09.04.2019, 

formulată de contestatorul A în contradictoriu cu intimata Agenția Națională de 

Administrare Fiscală în reprezentarea Direcției Generale Control Venituri Persoane Fizice 

– Direcția Persoane Fizice cu Risc Fiscal. 

Împotriva acestei sentințe a formulat recurs reclamantul. 

În motivarea căii de atac acesta a arătat că sentința este nelegală din perspectiva 

motivului de casare prevăzut de art. 488 pct. 6 și 8 C.proc.civ., întrucât este nemotivată și 

nu s-a procedat la o corectă interpretare și aplicare a normelor de drept material. Astfel, 

recurentul a solicitat admiterea recursului său, casarea sentinței și trimiterea cauzei spre 

rejudecare aceleiași instanțe. 

A invocat recurentul faptul că sentința nu cuprinde motivele pe care se întemeiază 

ci au fost preluate în bloc apărările formulate de către intimată. 

Pericolul la care face referire art. 213 C.proc.fisc. trebuie să fie unul concret 

individualizat, demonstrat, aspect neincident în speță. În mod eronat prima instanță a 

reținut că decizia de instituire a măsurilor asigurătorii este motivată, în condițiile în care 

analiza sa s-a limitat la preluarea motivelor de fapt din întâmpinare fără a fi individualizat 

în concret pericolul ca recurentul reclamant să se sustragă, să își ascundă sau să își 

risipească averea. 

Intimata, legal citată, a depus întâmpinare la data de 19 iunie 2020 prin care a 

solicitat anularea recursului ca nemotivat precum și, în subsidiar, respingerea sa ca 

nefondat. 

 

Analizând prezentul recurs prin prisma motivelor de nelegalitate invocate și care se 

circumscriu prevederilor art. 488 pct. 6 și 8 C.proc.civ., Curtea a reținut caracterul său 

nefondat. 

În ceea ce privește prima critică de nelegalitate a sentinței pronunțate și axate pe 

pretinsa nemotivare a acesteia, Curtea a reținut că, dimpotrivă, hotărârea pronunțată de 
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Tribunalul Iași răspunde criticilor de nelegalitate ale actului administrativ fiscal supus 

analizei. 

În drept, Curtea a reținut că potrivit art. 488 pct. 6 C.proc.civ.: „Casarea unor 

hotărâri se poate cere numai pentru următoarele motive de nelegalitate: 6. când hotărârea 

nu cuprinde motivele pe care se întemeiază sau când cuprinde motive contradictorii ori 

numai motive străine de natura cauzei.” 

Motivul de casare presupune, așa cum susține și recurentul, verificarea de către 

instanța de control judiciar a întrunirii în cauză a exigențelor impuse de art. 425 alin. 1 lit. 

c) C.proc.civ. conform cărora: „Hotărârea va cuprinde: b) considerentele, în care se vor 

arăta obiectul cererii și susținerile pe scurt ale părților, expunerea situației de fapt reținută 

de instanță pe baza probelor administrate, motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază 

soluția, arătându-se atât motivele pentru care s-au admis, cât și cele pentru care s-au 

înlăturat cererile părților.” 

Logica procedurii civile compatibile cu specificul raporturilor de contencios 

administrativ și fiscal dictează ca instanța de fond să își exercite rolul judiciar atât în sensul 

stabilirii situației de fapt, cât și a decelării textelor legale aplicabile raporturilor și aplicării 

în concret a lor la situația prestabilită, pentru ca apoi, instanța de control judiciar să 

tranșeze exclusiv modalitatea de aplicare concretă a dreptului.  

În speță, Curtea a remarcat faptul că prima instanță a răspuns punctual celor două 

motive de nelegalitate ale deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii invocate prin 

cererea de chemare în judecată, respectiv nemotivarea acestui act de către organul fiscal, 

precum și neîntrunirea cerințelor prevăzute de art. 213 C.proc.fisc. 

Astfel, contrar aprecierilor recurentului, prima instanță a elaborat propriul 

raționament cu privire la actul dedus judecății și, simplul fapt că acesta a coincis cu 

argumentele prezentate de organul fiscal nu determină inexistența sau nevalabilitatea sa. În 

speță nu poate fi vorba despre o preluare copy-paste a întâmpinării sau a deciziei de 

instituire a măsurilor asigurătorii fără o filtrare a acestor mențiuni de către judecătorul 

cauzei. Dimpotrivă, plecând de la critica de nelegalitate a reclamantului, instanța a punctat 

explicit și cu trimitere la conținutul actului contestat faptul că acesta este unul motivat, 

indicând pe larg palierele de analiză ale organului fiscal, aspectele de fapt identificate, 

conduita fiscală a reclamantului, precum și acțiunile/inacțiunile sale concrete care au 

determinat conturarea conduitei sale nesincere în raport de organul fiscal și verificările 

efectuate.  

Din paragraful 12 al filei 136 verso din vol. III al dosarului de fond se reține 

statuarea primei instanțe conform căreia „Contrar celor susținute de contestator în cererea 

dedusă judecății, măsura a fost amplu motivată, atâta în fapt cât și în drept, organul fiscal 

făcând referire la probele administrate în susținerea măsurii, cu indicarea și atașarea 

acestora la dosar.” 

Faptul că, ulterior acestei afirmații, au fost prezentate in extenso argumentele 

organului fiscal, din cuprinsul deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii, nu face decât 

să sublinieze netemeinicia criticii reclamantului din cuprinsul cererii de chemare în 

judecată. În contextul în care decizia xxx/2019 este evident amplu motivată, cel mai bun 

argument contrar aprecierilor recurentului reclamant este chiar conținutul acesteia. 

În paragrafele penultime ale filei 137 verso vol. III dosar de fond, prima instanță a 

verificat punctual atât aspectul obiectiv identificat de organele fiscale, cât și cel subiectiv, 

ambele conducând la justețea instituirii măsurilor asigurătorii: faptul că reclamantul-

recurent a cheltuit semnificativ mai mult decât veniturile declarate, dar și faptul că 

atitudinea persoanei fizice denotă rea-credință în sensul că pe parcursul verificării situației 

fiscale personale, a făcut afirmații nesusținute de probe, prezentând înscrisuri întocmite pro 

causa, care conțin informații nereale, cu scopul de a ascunde sursa reală, originală a 

fondurilor utilizate și de a denatura constatările fiscale. 
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Din lectura întregii sentințe pronunțate, Curtea a reținut că prima instanță s-a 

aplecat asupra argumentelor de nelegalitate puse în discuție în speță și a răspuns la ele prin 

raportare la faptele identificate de organele fiscale. 

În ceea ce privește cel de al doilea motiv de casare invocat, Curtea a reținut că, față 

de criticile de nelegalitate invocate, în speță sunt îndeplinite cerințele prevăzute de art. 213 

C.proc.fisc., organele fiscale fiind îndreptățite la instituirea măsurilor asigurătorii.  

Interpretarea și aplicarea de către prima instanță a acestei dispoziții este una legală, 

conturarea unei conduitei subiective a reclamantului recurent care îl predispune la 

sustragerea de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, derivând cu prisosință din faptele 

identificate în speță coroborat cu absența unor justificări rezonabile din partea autorului. 

Mai mult, a reținut Curtea că, pe calea prezentului recurs, recurentul formulează 

doar critici generice cu privire la măsurile asigurătorii luate în privința sa, apreciind în 

abstract că „pericolul la care face referire art. 213 C.proc.fisc. trebuie să fie unul concret, 

obiectiv, demonstrat prin existența unor indicii care să conducă la concluzia că respectivul 

contribuabil urmează să se sustragă de la plata obligațiilor fiscale”.  

Nu sunt criticate faptele punctuale imputate recurentului și reținute de prima 

instanță ca justificând măsurile luate. Nu este prezentat niciun contraargument referitor la 

acestea, criticile plasându-se în sfera generalităților. 

Pe calea prezentului recurs, recurentul nu demontează cu vreun argument concret 

reținerile organului fiscal referitoare la: cheltuirea unei sume semnificativ mai mari decât 

veniturile declarate, veniturile suplimentare din surse neidentificate într-un cuantum foarte 

mare, caracterul pro causa al unor documente prezentate organelor fiscale și cu care s-a 

încercat justificarea veniturilor (contractul de împrumut încheiat sub semnătură privată fără 

dată certă între A și B, fosta soție a lui A, în care se consemnează acordarea, la data de 

15.07.2014, a unui împrumut în numerar, în sumă de 2.000.000 euro de către B către A, 

fără ca B să poată justifica deținerea acestei sume), imposibilitatea justificării deținerii 

sumei de 3.000.000 lei exclusiv prin cupon pensie, contract muncă, precum și trei contracte 

de vânzare bunuri imobile din anii 2005-2007, nedeclararea în Declarația de patrimoniu și 

de venituri a drepturilor de ipotecă legală asupra imobilelor înstrăinate, respectiv a 

drepturilor de creanță reprezentând diferențe de sume de încasat din prețul total al 

imobilelor vândute etc. 

În contextul în care, pe de o parte, organul fiscal a motivat și probat în mod 

neechivoc o serie de fapte obiective identificate în privința conduitei fiscale a 

reclamantului recurent (parte din ele fiind indicate anterior) și, pe de altă parte, persoana 

vizată nu a formulat nicio apărare pertinentă cu privire la fiecare dintre acestea, Curtea, în 

acord cu prima instanță, a apreciat că în speță, măsurile asigurătorii luate corespund 

exigențelor legale. 

Condiția esențială pentru instituirea acestora este demonstrată. Pericolul ca 

persoana verificată să se sustragă, să-și ascundă ori să își risipească patrimoniul, periclitând 

sau îngreunând în mod considerabil colectarea derivă din multiple aspecte legate de 

conduita reclamantului recurent, printre care: caracterul semnificativ al veniturilor 

nedeclarate denotă o intenție de ascundere a acestora, de eludare a prevederilor fiscale, 

neputând fi rezultatul unei erori sau omisiuni; furnizarea unor informații vădit și 

semnificativ nereale în legătură cu sumele în numerar deținute la începutul perioadei 

verificate; solicitarea de amânare a începerii verificării fiscale în scopul definitivării în 

acest interval a vânzărilor bunurilor sale imobile; nedeclararea în Declarația de patrimoniu 

și venituri a drepturilor de creanță ce decurg din contractele de vânzare-cumpărare de 

bunuri imobile cu plata în rate (în contextul cunoașterii iminenței executării silite a 

debitoarei SC „C” SRL). 

Față de aceste considerente de fapt și de drept, în temeiul art. 20 din Legea nr. 

554/2004 Curtea a respins prezentul recurs ca nefondat. 
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11. Contract de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și 

canalizare încheiat între o asociație intercomunitară de dezvoltare a serviciilor publice 

de apă-canal și un operator. Aderarea unei unități administrativ teritoriale la asociație. 

Stabilirea prin act adițional la contract a nivelului redevenței datorată de operator. 

Anularea actului adițional prin hotărâre judecătorească definitivă. Puterea de lucru 

judecat și opozabilitatea hotărârii. Aplicarea dispozițiilor legale privind stabilirea 

redevenței 

 

Cuprins pe materii: Drept administrativ 

Indice alfabetic: Contracte administrative: contract de delegare a gestiunii 

serviciului public; servicii de alimentare cu apă și canalizare; asociație 

intercomunitară de dezvoltare; redevență 

Temei de drept: Legea nr. 51/2006 - art. 85, art. 109; OUG nr. 198/2005; Cod 

procedură civilă - art. 431, art. 435 

 

Principiul relativității hotărârii judecătorești, atât sub aspectul efectelor 

obligatorii, cât și al lucrului judecat, presupune ca ceea ce a fost judecat să nu poată 

folosi sau, în principiu, să nu poată fi opus decât de către părțile în proces, fundamentul și 

justificarea acestui principiu constituindu-le contradictorialitatea și dreptul la apărare. 

Însă această relativitate nu antrenează consecința inopozabilității hotărârii judecătorești 

față de terți. Tocmai de aceea, completându-l pe cel dintâi, principiul opozabilității 

hotărârii judecătorești dă expresie respectului datorat și impus tuturor de o situație 

juridică. 

Terțul interesat este cel care, fiind atins în mod indirect de modalitatea tranșării 

litigiului, are interesul de a se prevala de efectele unei hotărâri favorabile sau, dimpotrivă, 

de a înlătura, față de el, efectele unei judecăți care îl prejudiciază. 

Art. 4 alin. 1 din aceeași anexă la OUG nr. 198/2005 statuează că operatorul și 

unitatea administrativ-teritorială care realizează proiecte cu asistență financiară 

nerambursabilă din partea Uniunii Europene au obligația ca de la semnarea acordului de 

împrumut și cel puțin până la rambursarea integrală a împrumuturilor, să constituie, 

potrivit art. 3, Fondul IID. Așadar, premisa acestui articol include și posibilitatea ca ambii 

contractanți să aibă atare împrumuturi.  

Curtea nu poate primi argumentul intimaților că astfel s-ar interveni în  acordul de 

voință privindu-i pe ceilalți membri ARSACIS. Redevența cu privire la care instanța este 

chemată a se pronunța vizează strict UAT P. O eventuală modificare ulterioară a tarifului 

pentru alte unități administrativ teritoriale ține exclusiv de conduita contractuală a SC 

„A.” SA și de dispozițiile legale aplicabile. Însuși contractul de delegare, la art. 39 

prevede că operatorul va plăti autorității delegante redevența (atât cât e inclusă în tarif), 

statuează că redevența anuală stabilită de autoritatea delegantă în sarcina operatorului 

trebuie să aibă un nivel care să respecte dispozițiile OUG nr. 198/2005, urmând a fi 

modificată periodic pentru scopul stabilit și, nu în ultimul rând, va fi întotdeauna 

reflectată în nivelul tarifelor, urmând a fi suficientă pentru plata sumelor datorate de 

operator în baza contractelor de împrumut. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția Contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 626/30.07.2020  

 

Prin sentința nr. 178/CA/18.03.2020 a Tribunalului Iași a fost respinsă cererea 

reclamanților unitatea administrativ-teritorială Municipiul P. prin Primar și Consiliul Local 
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al Municipiului P. în contradictoriu cu pârâții Asociația Regională a Serviciilor Apă Canal 

Iași – ARSACIS și SC „A.” SA. 

Pentru a se pronunța astfel, instanța de fond a reținut că Asociația Regională a 

Serviciilor de Apă Canal Iași – denumită în continuare ARSACIS – este o asociație de 

dezvoltare intercomunitară constituită conform prevederilor HG nr. 855/2008 pentru 

aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare 

intercomunitară cu obiect de activitate servicii de utilități publice, ale Legii nr. 51/2006, 

republicată – legea serviciilor de utilități publice și ale Legii nr. 241/2006, cu modificările 

ulterioare – legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. 

La data de 12.05.2009 ARSACIS, în numele și pe seama unităților administrativ-

teritoriale membre, în calitate de autoritate delegantă, a încheiat cu SC „A.” SA în calitate 

de operator, Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de 

canalizare nr.  xx/2009 – numit în continuare Contractul de delegare. 

La data de 12.06.2014 Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași a 

aprobat aderarea unității administrativ-teritoriale Municipiul P. în rândul membrilor 

ARSACIS. 

La data de 30.05.2014 Consiliul Local al Municipiului P. a adoptat două hotărâri: 

HCL nr. xx prin care s-a aprobat aderarea la ARSACIS a acestei unități administrativ-

teritoriale, s-a aprobat și însușit Statutul împreună cu Actul Constitutiv ale asociației, HCL 

nr. zz prin care s-a aprobat delegarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către 

SC „A.” SA și s-a aprobat Contractul de delegare cu modificările la zi. De asemenea, s-a 

acordat mandat ARSACIS să semneze în numele și pe seama municipiului P. contractul de 

delegare. 

La data de 28.11.2014 municipiul P. emite HCL nr. xxx/28.11.2014 prin care se 

denunță unilateral contractul de delegare încheiat cu „A” SA. 

La data de 11.05.2015 municipiul P. emite HCL nr. yyy/11.05.2015 prin care 

aprobă Actul Adițional nr. 12/12.06.2014 la contractul de delegare, care stabilește 

condițiile de plată ale redevenței. 

La data de 30.06.2015 municipiul P. emite HCL nr. zzz/30.06.2015, prin care se 

anulează rezilierea contractului de delegare încheiat cu „A.” SA, dar de această dată nu se 

anulează unilateral contractul, ci se dispune modificarea unilaterală a contractului de 

delegare sub aspectul stabilirii unilaterale a redevenței. 

În conformitate cu Statutul Asociației ARSACIS: 

- Art. 14 alin. (1) Adunarea generală este organul de conducere al Asociației" 

- Art. 17 alin. (1) Adunarea generală a Asociației hotărăște asupra aspectelor 

legate de obiectivele Asociației, având în vedere interesul comun al asociaților, în special: 

a) operatorul, b) strategia de dezvoltare; c) politica tarifară; d) contractul de delegare 

- Art. 11 Asociații au următoarele obligații: a) să respecte statutul, actul constitutiv 

și hotărârile organelor de conducere ale asociației." 

- Art. 20 „Fiecare asociat, prin reprezentantul său, are un vot egal în Adunarea 

genera/ă a Asociației." 

Scopul constituirii Asociației ARSACIS, conform art. 4 alin (2) din statut, îl 

reprezintă „satisfacerea interesului general al locuitorilor de pe raza UAT membre (...) în 

condițiile unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale populației cu 

„aplicarea principiului solidarității statuat la art. 5 alin (1) din statut. 

A reținut instanța că, așa cum a susținut și pârâta A., reclamanta UAT Municipiul 

P. solicită prin prezenta cerere, o hotărâre prin care să îi fie oferită de instanța de judecată o 

derogare/o excepție/o încălcare de la/a clauzelor statutare ale Asociației ARSACIS în ce 

privește adoptarea unei hotărâri referitoare la clauzele contractului de delegare prin care sa 

se  impună celorlalți 101 membri (cu drept egal de vot) voința UAT P. în raport cu 

interesul individual al acesteia din urmă. 
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În  conformitate cu Statutul Asociației ARSACIS, tariful practicat pentru prestarea 

serviciului de apă și de canalizare pentru toți membrii asociației este unul unic, indiferent 

de aportul de capital sau de investițiile realizate conform strategiei unice aprobate pentru 

întreaga zona de delegare. Stabilirea și modificarea tarifelor pentru prestarea serviciului de 

furnizare a apei potabile și canalizare, se face prin acordul membrilor asociației cu avizul 

ANRCS, pentru întreaga zonă de delegare deservită de operator.  

Astfel, pentru majorarea prețului apei potabile furnizate în aria de delegare (Județul 

I. plus împrejurimi), este necesar acordul UAT-urilor membre ARSACIS. După aprobarea 

de ARSACIS, propunerea este înaintată către A.N.R.S.C. pentru validarea noului tarif unic, 

opțiune pe care ARSACIS nu o agreează, după cum rezultă din poziția procesuală în 

prezenta cauză. 

Or, în lipsa acordului de voință al celorlalți membri ai asociației, este neîntemeiată 

solicitarea reclamantei de modificare a cuantumului redevenței în condiții speciale care să-i 

fie aplicabile doar ei, potrivit art. 12 din HCL al Municipiul P. nr. zzz/30.06.2015. 

În ceea ce privește  solicitarea reclamantei de obligare a pârâtei la plata redevenței 

la nivelul prevăzut de OUG nr. 198/2005 de la data încheierii Contractului de delegare 

până la zi, instanța a reținut, având în vedere prevederile Contractului de delegare încheiat 

între ARSACIS, în numele unităților administrativ teritoriale și „A” SA, care stabilesc 

valoarea, modul de calcul și modul de virare al redevenței, „A” a efectuat către Municipiul 

P. plata mai multor sume. 

Conform prevederilor Actului adițional nr. 12 la Contractul de delegare, aprobat 

prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților din cadrul ARSACIS nr. 9/12.06.2014, 

redevența plătită Municipiului P. nu s-a mai întors în contul IID al operatorului, fiind 

folosită de Municipiul P. pentru rambursarea ratelor la împrumutul contractat de aceasta 

unitate administrativă teritorială de la B.E.I. pentru investițiile realizate la Stația de 

Epurare. 

La data aderării Municipiului P. la ARSACIS, a aprobării delegării și a 

Contractului de delegare, respectiv la data de 30.05.2014 pârâta avea și are un Contract de 

împrumut cu instituțiile financiare internaționale - BERD pentru cofinanțarea fondurilor 

nerambursabile primite de la Comisia Europeană pentru investiții în infrastructura de apă 

și canalizare, credit contractat până în anul 2026. 

Prin Ordonanța de Urgență nr. 198/2005 s-a aprobat constituirea, alimentarea și 

utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare, denumit în continuare Fondul 

IID, de către Operatori pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice 

care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene. Prin 

Normele adoptate la prezenta Ordonanță de Urgență s-au reglementat obligațiile minimale 

ale Operatorului sau unității administrativ teritoriale cu privire la constituirea Fondului IID. 

Potrivit acestor norme, atunci când Operatorul beneficiază de asistentă financiară 

nerambursabilă din partea Uniunii Europene, Fondul IID este alimentat de UAT (coroborat 

cu art. 6 lit. a din același normativ) cu sume încasate ca și redevența aferentă bunurilor 

concesionate societății comerciale, iar atunci când UAT este împrumutatul, Fondul IID 

este alimentat cu sume încasate ca și redevența, aceasta fiind stabilită la un nivel care să 

acopere cel puțin serviciul datoriei publice pentru anul respectiv. 

Or, așa cum a susținut și pârâta, situația existentă în prezenta cauză, în care atât 

Operatorul, cât și UAT au contractat împrumuturi nu este reglementată în sensul 

prioritizării. Ca urmare, modalitatea consensuală (consacrată ulterior contractual prin 

Contractul de delegare) prin care s-a stabilit redevența și modalitatea de plată este 

temeinică și legală. 

La data adoptării de către Consiliul Local al Municipiului P. a HCL nr. zzz/2015, în 

cadrul Contractului de delegare, între cele două părți semnatare ale acestuia (ARSACIS și 

A. S.A.) prin art. 39, este/era reglementat modul de calcul al redevenței și valoarea 

acesteia, care se aplică întregii arii de operare, având în vedere faptul că atât Operatorul, 
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cât și unii Delegatarii au contractate împrumuturi cu finanțare nerambursabilă. În prezent, 

modul de calcul este prevăzut în aceleași condiții. 

Dispozițiile art. 7 alin (1) din aceeași HCL stabilesc obligația de modificare a 

clauzelor art. 39 din Contractul de delegare la inițiativa unilaterală/extracontractuală a 

Consiliului Local al Municipiului P., în condițiile în care, în cadrul ARSACIS, nu exista 

votul și acordul tuturor unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației. 

La data  de 03.12.2015, prin Hotărârea nr. aa, Adunarea Generală a Asociaților a 

hotărât ca „A.” S.A va pune în aplicare prevederile Actului adițional nr. 12/12.06.2014 la 

Contractul de delegare cu privire la plata redevenței ce-i revine Municipiului P., conform 

calculului Contractului de delegare. 

Prin raportare la art. 4 alin (2) pct. c din OUG 198/2005 la nivelul membrilor 

ARSACIS prin Adunarea Generală a Asociaților și la nivelul părților semnatare ale 

Contractului de delegare, respectiv ARSACIS și „A” SA nu există vreun înscris sau vreun 

act adițional care să stabilească un nivel al redevenței anuale pentru Municipiul P. care să 

acopere cel puțin serviciul datoriei publice aferent împrumutului de cofinanțare contractat 

de unitatea administrativ-teritorială. 

De asemenea, a reținut instanța că este întemeiată apărarea pârâtei potrivit căreia 

redevența/„prețul” contractului reprezintă prin definiție „element esențial” al contractului 

(art. 1182 alin. 2 noul Cod civil), instanța putând dispune „completarea contractului, ținând 

seama, după împrejurări, de natura acestuia și de intenția părților” (art. 1182 alin. 3 noul 

Cod civil), numai asupra elementelor secundare ale contractului, nu și asupra celor 

esențiale.  

Împotriva acestei hotărâri au formulat recurs reclamanții UAT P. și Consiliul Local 

al mun. P., criticând-o pentru nelegalitate, solicitând admiterea căii de atac formulate, 

casarea sentinței Tribunalului Iași și admiterea acțiunii. 

În motivarea cererii de recurs s-a arătat, în esență, că Actul adițional nr. 12 la 

contractul de delegare a gestiunii serviciilor (act prin care se stabileau termenii și condițiile 

de achitare a redevenței aferentă contractului, stipulându-se ca aceasta să constea într-o 

sumă care să nu depășească valoarea amortizării mijloacelor fixe aflate în concesiunea 

operatorului, calculată la 31 decembrie a anului anterior) adoptat prin HCL P. nr. 

yyy11/05.2015 a fost anulat prin sentința nr. 518/07.06.2016 a Tribunalului Iași, definitivă. 

În sentință s-a motivat clar anularea HCL nr. yyy/2015 pentru încălcarea art. 4 alin. 2 lit. c) 

din Anexa la OUG nr. 198/2005.  

Or, instanța de fond nu a analizat în niciun fel această hotărâre și efectele ei asupra 

măsurilor pe care Consiliul Local al mun. P. le-a adoptat în legătură cu poziția sa în cadrul 

ARSACIS și în cadrul contractului de delegare. În acest context a fost adoptată Hotărârea 

nr. zzz/30.06.2015 a HCL P. – respectarea sentinței și a dispozițiilor art. 4 alin. 2 lit. c) din 

Anexa la OUG nr. 198/2005.  

Recurenții au arătat că valoarea minimă a redevenței este stabilită de lege prin 

dispoziții imperative, astfel că nu poate face obiectul negocierii părților, ci aceste obligații 

trebuie asumate de părțile contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice. 

S-a mai precizat că, în condițiile împrumutului BEI, municipiul P. are statutul de 

asociat implicat, potrivit art. 20 din Statutul ARSACIS, astfel încât deciziile în ceea ce-l 

privește ca parte a contractului pot fi luate doar de asociații implicați. Nici un alt membru 

ARSACIS nu se găsește într-o atare situație.  

Instanța de fond s-a prevalat de faptul că legea nu prevede – când ambele părți ale 

contractului au beneficiat de împrumuturi care trebuie rambursate – însă judecătorul nu 

poate refuza să judece pe acest temei, opunându-se art. 5 alin. 2 C.proc.civ. 

Intimații ARSACIS și „A” SA au formulat întâmpinări, prin care au solicitat 

respingerea recursului. 

Analizând actele și lucrările dosarului prin prisma motivelor de recurs, Curtea a 

reținut următoarele: 
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Sentința instanței de fond este nelegală, fiind pronunțată cu aplicarea greșită a 

dispozițiilor art. 4 alin. 2 lit. c) din Anexa la OUG nr. 198/2005 și cu neluarea în seamă a 

sentinței nr. 518/07.06.2016 a Tribunalului Iași, definitivă prin nerecurare, motivele de 

recurs astfel invocate fiind fondate, fiind incident cazul de casare prevăzut de art. 488 pct. 

8 C.proc.civ. 

Astfel, litigiul de față a prins contur, neîndoielnic, odată cu pronunțarea de către 

Tribunalul Iași a sentinței nr. 518/07.06.2016 în dosarul nr. XXX/2015, prin care s-a dispus 

anularea actului adițional nr. 12 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apă și de canalizare nr. XX/2009 – numit în continuare Contractul de 

delegare, contract încheiat între ARSACIS, în numele și pe seama unităților administrativ-

teritoriale membre, în calitate de Autoritate delegantă și „A” SA, în calitate de Operator. 

UAT P. a aderat la ARSACIS la data de 30.05.2014, prin HCL nr. aa/2014. 

Prin actul adițional nr. 12/12.06.2014 la contractul de delegare, act adițional 

aprobat prin HCL P. nr. yyy/2015, s-au stabilit de către UAT P. termenii și condițiile de 

achitare a redevenței aferentă contractului, stipulându-se ca aceasta să constea într-o sumă 

care să nu depășească valoarea amortizării mijloacelor fixe aflate în concesiunea 

operatorului, calculată la 31 decembrie a anului anterior. 

Or, acest act adițional a fost anulat definitiv prin sentința mai-sus arătată, în 

considerentele căreia se arată că actul adițional trebuia să aibă la bază dispozițiile art. 4 

alin. 2 lit. c) din Anexa la OUG nr. 198/2005 care stipulează imperativ că, în cazul în care 

împrumutatul este unitatea administrativ-teritorială, redevența anuală va fi stabilită la un 

nivel care să acopere cel puțin serviciul datoriei publice pentru anul respectiv aderent 

împrumutului de cofinanțare contractat de unitatea administrativ-teritorială. 

În cuprinsul art. 435 C.proc.civ., ce poartă denumirea marginală „Obligativitatea și 

opozabilitatea hotărârii”, se stipulează astfel: „(1) Hotărârea judecătorească este obligatorie 

și produce efecte numai între părți și succesorii acestora. (2) Hotărârea este opozabilă 

oricărei terțe persoane atât timp cât aceasta din urmă nu face, în condițiile legii, dovada 

contrară.” 

Conținutul textului de lege sus-redat este sintetizat în doctrină astfel: obligativitatea 

operează inter partes, opozabilitatea operează erga omnes; obligativitatea este relativă, 

opozabilitatea este generală. 

Așadar, principiul relativității hotărârii judecătorești, atât sub aspectul efectelor 

obligatorii, cât și al lucrului judecat, presupune ca ceea ce a fost judecat să nu poată folosi 

sau, în principiu, să nu poată fi opus decât de părțile în proces, fundamentul și justificarea 

acestui principiu constituindu-le contradictorialitatea și dreptul la apărare. Însă această 

relativitate nu antrenează consecința inopozabilității hotărârii judecătorești față de terți. 

Tocmai de aceea, completându-l pe cel dintâi, principiul opozabilității hotărârii 

judecătorești dă expresie respectului datorat și impus tuturor de către o situație juridică.  

Astfel, opozabilitatea stricto sensu este definită în doctrină drept acea aptitudine a 

actului jurisdicțional de a fi recunoscut și respectat de orice persoană care nu a fost 

implicată în procedura judiciară. Altfel spus, existența sa integrată în mod legal în ordinea 

juridică poate fi opusă terțelor persoane, care nu mai pot ignora situația juridică ce a luat 

naștere în urma pronunțării hotărârii judecătorești, cel puțin până la momentul în care vor 

demonstra în justiție situația contrară (suportând, astfel, în mod indirect, efectele judecății 

la care nu au participat). 

Mecanismul producerii efectelor hotărârii judecătorești presupune, așadar, ca 

principiul relativității să asigure stabilitatea internă, în raporturile dintre, iar cel al 

opozabilității să asigure stabilitatea externă, în relația cu terții (cel puțin până la momentul 

la care aceștia vor face proba contrară celor tranșate jurisdicțional). 

Trebuie notată și distincția făcută doctrinar în ceea ce privește înțelegerea noțiunii 

de terț, în spațiul opozabilității. În acest sens, este terț desăvârșit acela în raport cu care 

efectele hotărârii nu se repercutează în niciun fel, în vreme ce terțul interesat este cel care, 
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fiind atins în mod indirect de modalitatea tranșării litigiului, are interesul de a se prevala de 

efectele unei hotărâri favorabile sau, dimpotrivă, de a înlătura, față de el, efectele unei 

judecăți care îl prejudiciază, astfel cum este și cazul litigiului pendinte, în care pârâții 

ARSACIS și „A” SA sunt terți interesați în raport cu hotărârea potrivnică pronunțată în 

dosarul nr. XXX/2015 al Tribunalului Iași. 

Este astfel în sarcina lor a face, în condițiile legii, dovada contrară, așa cum dispune 

art. 435 alin. 2 C.proc.civ., în considerarea conduitei UAT P. și a Consiliului Local al mun. 

P., care, prin Hotărârea nr. zzz/30.06.2015 a prevăzut la art. 7 un nivel al redevenței în 

sensul celor statuate prin sentința Tribunalului Iași. Art. 12 din aceeași hotărâre prevede că 

dispozițiile acestei hotărâri vor face obiectul unui act adițional la contractul de delegare. 

Astfel, din această perspectivă se impune analiza de către instanța de recurs a celor 

statuate de judecătorul fondului privind aplicarea prevederilor art. 4 alin. 2 lit. c) din Anexa 

la OUG nr. 198/2005 și efectele sale asupra contractului de delegare dintre părți. 

Or, dincolo de împrejurarea neconformă dispozițiilor art. 20 din Statutul 

ARSACIS, cum că doar UAT P. ar fi asociat implicat, restul motivelor invocate de 

recurenții-reclamanți sunt valide. 

Astfel, potrivit art. 4 alin. 2 lit. c) din Anexa la OUG nr. 198/2005, unitatea 

administrativ-teritorială contribuie la Fondul IID cu sume încasate în bugetele locale sau 

județene, după caz, cel puțin egale cu redevența aferentă bunurilor concesionate societății 

comerciale care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii 

Europene. În cazul în care împrumutatul este unitatea administrativ-teritorială, redevența 

anuală va fi stabilită la un nivel care să acopere cel puțin serviciul datoriei publice pentru 

anul respectiv aferent împrumutului de cofinanțare contractat de unitatea administrativ-

teritorială.  

Formularea este imperativă, acesta fiind nivelul minim legal la care poate fi 

stabilită redevența anuală în situația în care unitatea administrativ-teritorială este 

împrumutat. 

Or, unul dintre motivele pe care s-a fundamentat soluția de respingere a acțiunii 

este acela că atât UAT P., cât și operatorul „A” SA beneficiază de asistență financiară 

nerambursabilă din partea Uniunii Europene, situație nereglementată legal în sensul 

prioritizării aplicării dispozițiilor vizând nivelul redevenței și contribuția la Fondul IID. 

Curtea a achiesat la acest raționament, întrucât art. 4 alin. 1 din aceeași anexă la 

OUG nr. 198/2005 statuează că operatorul și unitatea administrativ-teritorială care 

realizează proiecte cu asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene 

au obligația ca de la semnarea acordului de împrumut și cel puțin până la rambursarea 

integrală a împrumuturilor, să constituie, potrivit art. 3, Fondul IID. 

Așadar, premisa acestui articol include și posibilitatea ca ambii contractanți să aibă 

atari împrumuturi.  

Pe de altă parte, art. 4 alin. 4 din anexa la OUG nr. 198/2005 prevede expres că în 

cazul în care sursele datorate potrivit alin. (2) (n.n. sumele cu care unitățile administrativ-

teritoriale contribuie la fond, egale, printre altele, cel puțin cu redevența descrisă mai sus) 

nu sunt suficiente pentru a acoperi serviciul datoriei publice/datoriei constând în rate de 

capital, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumutului datorat pentru următorul 

an al fiecărui exercițiu financiar, operatorul contribuie la Fondul IID, până la concurența 

sumei necesare acoperirii serviciului datoriei publice/datoriei pe baza situațiilor sale 

financiare anuale, cu sume repartizate din profitul net la fondul de rezervă, care pot fi:  a) 

sursele proprii de finanțare necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, 

comisioanelor și altor costuri aferente împrumuturilor externe, constituite pentru proiectele 

cofinanțate din împrumuturi externe; b) profitul net contabil rămas nerepartizat după 

acoperirea destinațiilor prevăzute de legislația în vigoare.  

De asemenea, art. 5 și art. 6 din anexă vin în completarea aceluiași raționament, 

reglementând cazurile în care operatorul/unitatea administrativ-teritorială care beneficiază 
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de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene utilizează Fondul IID 

și ordinea de priorități, precum și modalitatea în care se face alimentarea contului deschis 

potrivit art. 3 alin. 1: de unitatea administrativ-teritorială în termen de 5 zile lucrătoare de 

la încasarea sumelor datorate de operator; de operator în termen de 5 zile lucrătoare de la 

constatarea insuficienței surselor datorate potrivit alin. 2 al art. 4, dar în orice caz nu mai 

târziu de data scadenței serviciului datoriei. 

Nu rezultă astfel că ar exista o dificultate în aplicarea dispozițiilor art. 4 alin. 2 lit. 

c) din anexa la OUG nr. 198/2005, cum greșit a reținut instanța de fond. 

De asemenea, Curtea nu poate primi argumentul intimaților că astfel s-ar interveni 

în acordul de voință privindu-i pe ceilalți membri ARSACIS. Redevența cu privire la care 

instanța este chemată a se pronunța vizează strict UAT P. O eventuală modificare 

ulterioară a tarifului pentru alte unități administrativ teritoriale ține exclusiv de conduita 

contractuală a „A” SA și de dispozițiile legale aplicabile. 

Mai mult decât atât, însuși contractul de delegare, la art. 39 prevede că operatorul 

va plăti autorității delegante redevența (atât cât e inclusă în tarif), statuează că redevența 

anuală stabilită de autoritatea delegantă în sarcina operatorului trebuie să aibă un nivel care 

să respecte dispozițiile OUG nr. 198/2005, urmând a fi modificată periodic pentru scopul 

stabilit și, nu în ultimul rând, va fi întotdeauna reflectată în nivelul tarifelor, urmând a fi 

suficientă pentru plata sumelor datorate de operator în baza contractelor de împrumut. 

În concluzie, Curtea reține că refuzul „A” SA și ARSACIS de a încheia un act 

adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și 

canalizare, în sensul stabilirii pentru municipiul P. a unei redevențe anuale care să respecte 

dispozițiile art. 4 alin. 2 lit. c) teza finală din Anexa la OUG nr. 198/2005 este unul 

nejustificat, acțiunea fiind parțial întemeiată. 

Astfel HCL P. nr. zzz/2015 cuprinde, la art. 7, cele mai sus-arătate, privind nivelul 

redevenței în acord cu OUG nr. 198/2005 (cu corelativul din art. 12 al încheierii unui act 

adițional), însă autoritatea deliberativă înțelege a se raporta la momentul începerii 

executării contractului de delegare. Or, redevența poate fi reevaluată doar pentru viitor, iar 

nu pentru trecut, neexistând temei pentru un astfel de efect retroactiv. În consecință, 

operatorul „A” SA nu poate fi obligat la plata redevenței la nivelul prevăzut de OUG nr. 

198/2005 și pentru trecut, de la data încheierii contractului de delegare, cererea adițională 

corespunzătoare fiind neîntemeiată. 

Pentru toate aceste considerente, Curtea, în baza dispozițiilor art. 20 din Legea nr. 

554/2004 raportat la art. 496 și art. 488 pct. 8 C.proc.civ., a admis recursul, a casat sentința 

recurată, iar în rejudecare admite în parte acțiunea și obligă pârâții să încheie un act 

adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și 

canalizare, în sensul stabilirii pentru municipiul P. a unei redevențe anuale care să respecte 

dispozițiile art. 4 alin. 2 lit. c) teza finală din Anexa la OUG nr. 198/2005, respingând ca 

neîntemeiate restul pretențiilor reclamanților UAT P. și Consiliul Local al municipiului P. 

 

12. Urbanism. Certificat de urbanism și autorizație de construire. Lipsa calității 

procesuale pasive a unității administrativ teritoriale. Obligativitatea documentațiilor de 

urbanism aprobate la nivelul localității. Modificarea parametrilor urbanistici prestabiliți 

și a funcționalității zonei. Necesitatea adoptării unui plan urbanistic zonal. Zone cu 

servituți legale aeronautice. Necesitatea avizului autorității aeronautice 

 

Cuprins pe materii: Drept administrativ. Urbanism. 

Indice alfabetic: Certificat de urbanism. Autorizație de construire: documentații de 

urbanism; plan de urbanism zonal; servitute aeronautică; aviz al autorității 

aeronautice 
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Temei de drept: Legea nr. 50/1991 - art. 2, art. 10 alin. 1 lit. e);  Legea nr. 

350/2001 - art. 32 alin. 5; Ordin nr. 735/2015 

 

Față de prevederile art. 36 C.proc.civ. raportat la art. 2 lit. b) din Legea nr. 

554/2004, într-un litigiu de contencios administrativ, calitatea procesual pasivă aparține 

emitentului actului administrativ contestat, respectiv autorității publice care a acționat în 

regim de putere publică pentru satisfacerea unui interes public legitim, iar nu statului sau 

unității administrativ teritoriale. Simplul fapt că în speță a fost formulat și un capăt de 

cerere accesoriu având ca obiect plata cheltuielilor de judecată nu justifică calitatea 

procesual pasivă a unității administrativ teritoriale, așa cum eronat susține recurenta, 

întrucât acest capăt de cerere este strâns legat de aspectul culpei procesuale, aspect care 

nu ar putea fi circumscris decât emitentului actului.  

Regula generală care se desprinde din ansamblul reglementării în materie (a se 

vedea art. 2 alin. 2 din Legea nr. 50/1991, forma în vigoare la data evenimentelor), este 

aceea că permisiunea de edificare se acordă de autoritățile publice locale cu respectarea 

prevederilor legii și a documentațiilor de urbanism aprobate, în vigoare la nivelul 

localității. Modificarea oricăror parametri urbanistici prestabiliți nu poate avea loc decât 

prin aprobarea unei alte documentații de urbanism, conform art. 32 alin. 5 din Legea nr. 

350/2001. Parametrii în privința căror se poate deroga sunt expres identificați de legiuitor 

prin raportare la fiecare documentație de urbanism subsecventă PUG. Funcționalitatea 

zonei nu poate fi modificată decât prin PUZ, aspect ce reiese cu claritate din prevederile 

art. 32 alin. 5.  

Preexistența acestor locuințe, într-o zonă cu o altă funcționalitate permisă și 

interdicție de edificare conform PUG, semnifică de fapt recunoașterea nerespectării, încă 

din trecut, de autoritatea executivă locală a unui act administrativ normativ aflat în 

vigoare, în sensul aprobării sau tolerării de către aceasta a edificării peste limitele 

acestuia. În acest context, aprobarea noii locuințe a pârâților nu apare decât ca o 

perpetuare a nerespectării propriului PUG și a aprobării de către autoritatea executivă 

locală a schimbării funcționalității zonei printr-un act administrativ individual (AC) în 

contextul în care manifestarea de voință a autorității administrative locale deliberative 

exprimată prin PUG-ul aprobat și a cărui valabilitate a fost prelungită chiar în 2016, era 

în sensul posibilității aprobării unor modificări exclusiv printr-o altă hotărâre de consiliul 

local și doar subsumate funcționalității agricole.  

Temeiul legal în virtutea căruia autoritatea publică locală executivă era obligată 

să stipuleze în CU emis pârâților necesitatea obținerii avizului AACR pentru orice fel de 

construcție edificată pe terenul aflat în culoarul de zbor (zona I conform propriilor 

reglementări incluse în PUG) este consacrat de prevederile Ordinului nr. 735/2015. În 

verificarea AACR cu privire la obstacolele aflate în zona servituților aeronautice 

(efectuată tocmai în procesul de avizare) nu doar înălțimea acestora este importantă, ci și 

aspectele tehnice referitoare la materialele folosite, orientare, funcționalitate, întrucât 

relevantă din perspectivă aeronautică este și compatibilitatea radioelectrică. Prevederile 

servituților aeronautice generice sunt direct aplicabile, decurg din prevederile legale 

precitate și nu sunt subsumate niciunei alte reglementări urbanistice 

subsecvente/concurente. În acest context, amplele apărări ale pârâților axate pe absența 

sau nelegalitatea extinderii pistei vechi/edificării unei piste noi a aeroportului sunt pur și 

simplu nerelevante.  

Impunerea obținerii, prealabil edificării oricărei construcții pe terenul în discuție, 

a unui aviz emis de AACR se circumscrie limitelor constituționale ale exercitării dreptului 

de proprietate de vreme ce acest drept nu este unul absolut, însăși prevederile art. 44 alin. 

7 din Constituție. 
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Curtea de Apel Iași, Secția Contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 756/23.09.2020  

 

Prin sentința civilă nr. 1680/2018 Tribunalul Iași a respins excepția lipsei calității 

procesuale pasive invocata de pârâta AA, a admis excepția lipsei calității procesuale pasive 

a pârâtei comuna A. prin Primar, invocată din oficiu, și a respins  acțiunea formulată de 

reclamanta RA Aeroportul, în contradictoriu cu pârâții Primarul com. A., AA și BB ca 

neîntemeiată. A fost obligată reclamanta să plătească pârâtei AA suma de 1000 lei cu titlu 

de cheltuieli de judecată. Totodată, a fost respinsă ca nedovedită cererea pârâților Primarul 

com. A. și comuna A. prin Primar privind acordarea cheltuielilor de judecată. 

Împotriva acestei sentințe a formulat recurs reclamanta. 

În motivarea căii de atac aceasta a arătat că sentința a fost pronunțată cu 

interpretarea și aplicarea eronată a normelor de drept material, fiind incident motivul de 

casare prevăzut de art. 488 pct. 8 C.proc.civ., sentința nu cuprinde analiza tuturor 

motivelor de nelegalitate invocate în acțiune și, în mod eronat, a fost admisă excepția lipsei 

calității procesual pasive a pârâtei Comuna A. 

A argumentat recurenta faptul că UAT A. are calitate procesual pasivă având în 

vedere faptul că aceasta este titulara drepturilor și obligațiilor care decurg din lege, în 

cauză fiind formulat și un capăt de cerere având ca obiect plata cheltuielilor de judecată. 

În mod eronat prima instanță nu a observat că la baza solicitării sale de anulare a 

AC au stat două argumente, respectiv încălcarea prevederilor legale în vigoare la data 

emiterii sale, respectiv a PUG A. precum și absența avizului AACR. În mod eronat prima 

instanță a analizat un singur motiv, respectiv necesitatea sau nu a avizului AACR. Din 

planșa PUG reiese cu claritate, a arătat recurenta, faptul că terenul pârâților se află în zona 

A care este una hașurată și conține o interdicție de edificare. Totodată, în opinia recurentei, 

în speță se impunea a se observa faptul că, dată fiind amplasarea parcelei de teren pe care 

pârâții au dorit edificarea, respectiv în zona culoarului de zbor, se impunea cu necesitatea 

avizul autorității de resort în domeniul siguranței aeronautice, respectiv a AACR. 

În mod eronat prima instanță a statuat că obiectivul indicat în AC intră sub 

incidența excepției reglementate de RLU aferent PUG A., întrucât excepția prevăzută de 

acesta nu este menționată în OG nr. 29/1997 și nici în Ordinul nr. 735/2015. Cât timp, în 

baza acestor ultime prevederi legale, este interzisă amplasarea de obstacole care să 

depășească ca înălțime planul de pantă de 2% cu centrul în originea pistei de decolare, este 

clar că excepția prevăzută în PUG A. referitoare la construcțiile cu destinația de locuință 

P+1E nu se aplică în cazul celor amplasate în zona culoarului de zbor. Excepțiile de la 

regula obținerii avizului AACR pentru toate construcțiile ce urmează a fi amplasate în zona 

supusă servituților aeronautice nu sunt reglementate de legislația în vigoare la data 

adoptării acestora și nici nu sunt avizate de AACR, acest aspect fiind cunoscut și de 

emitentul actului. 

A mai adăugat recurenta și faptul că instanța a constatat în mod nelegal și fără nicio 

probă faptul că un regim al construcției cu H max. de 6 m, pentru care s-a emis autorizația 

de construire, ar fi sub parametri condițiilor de avizare indicați de art. 4.3.1.1 din Ordinul 

nr. 735/2015, neimpunându-se avizul AACR. 

În mod eronat a reținut instanța faptul că Primarul com. A. ar fi îndreptățit în 

temeiul art. 32 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 350/2001 să emită AC fără PUZ, în contextul în 

care a preluat pur și simplu afirmațiile pârâtului fără a observa că ele nu se verifică. 

Prima instanță face aprecieri străine de fondul cauzei, axându-și motivarea pe 

corespondența purtată între reclamantă și Primarul com. A., deși obiectul acțiunii era 

anularea AC și a CU aferent. Extinderea noii piste a aeroportului și lipsa unui PUZ aprobat 

sau a unui studiu de obstacolare nu au nicio legătură cu fondul cauzei, a subliniat 

reclamanta-recurentă. Conform prevederilor legale în vigoare la data extinderii noii piste, 
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respectiv conform Ordinului nr. 118/2003, obligația actualizării PUG, respectiv a includerii 

zonelor de servitute în PUZ și ulterior PUG, revine în exclusivitate autorității locale. 

Totodată, a mai arătat recurenta, prima instanță a analizat eronat acțiunea doar prin 

prisma prevederilor art. 5.6 din Ordinul nr. 735/2015, articolul vizând doar servituțile 

aeronautice specifice în contextul în care în cauză a fost adusă în discuție nerespectarea 

servituților aeronautice generale. 

Pârâta intimată AA a depus întâmpinare la data de 7 ianuarie 2019 prin care a 

solicitat respingerea recursului ca nefondat, apreciind că sentința pronunțată este una legală 

și temeinică. 

Primarul com. A. și Comuna A. au depus întâmpinare la data de 15 ianuarie 2019 

prin care au solicitat respingerea recursului ca nefondat, reiterând apărările formulate în 

fața instanței de fond. 

Analizând prezentul recurs prin prisma motivelor de nelegalitate invocate și care se 

subsumează prevederilor art. 488 pct. 6 și 8 C.proc.civ., Curtea a reținut: 

Cu privire la motivul de recurs prevăzut de dispozițiile art. 488 pct. 6 C.proc.civ., 

Curtea a reținut că nu este fondat, întrucât criticile recurentei țin mai degrabă de 

modalitatea în care prima instanță a dat relevanță unor argumente și nu de tehnica 

elaborării considerentelor sentinței criticate. 

Se remarcă faptul că instanța de primă jurisdicție a răspuns motivat la toate capetele 

de cerere ale reclamantei, neexistând contradicții între considerentele redactate. Sentința 

îndeplinește exigențele art. 425 C.proc.civ., întrucât judecătorul fondului a expus în mod 

clar și logic argumentele care i-au fundamentat soluția adoptată. Contrar aprecierilor 

reclamantei recurente, prima instanță s-a raportat în considerentele sale la ambele motive 

de nelegalitate invocate în cauză, apreciind judecătorul fondului faptul că actele contestate 

respectă documentația de urbanism emisă la nivel local. Justețea acestei concluzii urmează 

a fi analizată în baza prevederilor art. 488 pct. 8 C.proc.civ. 

Critica recurentei, în sensul că prima instanță a reținut în cuprinsul sentinței 

argumentele prezentate de pârâtul Primarul Comunei A. referitoare la absența unor avize, 

studii și documentații de urbanism aferente noii piste în ciuda faptului că acestea nu sunt 

relevante în speță, fiind practic străine de obiectul judecății, nu poate fundamenta motivul 

de casare prevăzut de art. 488 pct. 6 C.proc.civ. 

Pe de o parte, a reținut Curtea că din redactarea pct. 6 precitat reiese că numai în 

ipoteza în care considerentele sentinței sunt în totalitate străine de natura cauzei poate 

deveni incident acest motiv de casare, strecurarea unor considerente străine cauzei pe lângă 

cele adecvate și pertinente neputând conduce la casarea sentinței judecătorești. Or, în speță, 

nu se poate vorbi de o motivare integrală, străină de obiectul învestirii. 

Pe de altă parte, argumentele reținute de prima instanță referitoare la apărările 

autorității axate pe nelegalitatea comportamentului reclamantei în edificarea propriei piste 

nu pot fi apreciate ca fiind de plano străine de natura pricinii ci, ele fac parte din propriul 

raționament al primei instanțe și au condus la soluția adoptată. Or, pertinența și relevanța 

acestora se circumscriu motivului de casare prevăzut de art. 488 pct. 8 C.proc.civ. 

neputând fi tratate din perspectiva tehnicii de elaborare a considerentelor. 

În ceea ce privește critica recurenței reclamante referitoare la modalitatea în care 

prima instanță a tranșat excepția lipsei calității procesual pasive a UAT Comuna A., Curtea 

a apreciat că acest motiv de nelegalitate se încadrează în prevederile art. 488 pct. 8 

C.proc.civ. și este nefondat. 

Față de prevederile art. 36 C.proc.civ. raportat la art. 2 lit. b) din Legea nr. 

554/2004, într-un litigiu de contencios administrativ, calitatea procesual pasivă aparține 

emitentului actului administrativ contestat, respectiv autorității publice care a acționat în 

regim de putere publică pentru satisfacerea unui interes public legitim iar, nu statului sau 

unității administrativ teritoriale.  
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Logica mecanismului juridic derivă din prevederea constituțională a art. 52 care 

statuează, la acest nivel, dreptul persoanei vătămate de o „autoritate publică”, precum și 

din faptul că ceea ce se verifică într-un astfel de litigiu este manifestarea de voință (în 

forma sa tipică sau asimilată) a organului înzestrat cu o anumită competență administrativă 

(constând în suma de atribuții conferite unei entități în organizarea executării și executarea 

în concret a legii pentru îndeplinirea interesului public) și care acționează în regim de 

putere publică. 

În speță, emitentul autorizației de construire nr. xx/2017 și a certificatului de 

urbanism aferent nr. yy/2017 este Primarul Com A., autoritate executivă locală în 

accepțiunea art. 1 alin. 2 lit. e) rap la art. 23 din Legea nr. 215/2001 în forma în vigoare la 

data emiterii actelor, singura în măsură să răspundă în fața instanței cu privire la legalitatea 

actelor întocmite. 

Unitatea administrativ teritorială Com A. nu este o autoritate publică, ci o persoană 

juridică de drept public, așa cum statuează prevederile art. 21 din același act normativ. 

Simplul fapt că în speță a fost formulat și un capăt de cerere accesoriu având ca 

obiect plata cheltuielilor de judecată nu justifică calitatea procesual pasivă a unității 

administrativ teritoriale, așa cum eronat susține recurenta, întrucât acest capăt de cerere 

este strâns legat de aspectul culpei procesuale, aspect care nu ar putea fi circumscris decât 

emitentului actului.  

În ceea ce privește modalitatea de interpretare și aplicare de prima instanță a 

normelor de drept material referitoare la principiul ierarhiei actelor administrative, 

respectiv a prevederilor art. 1 alin. 5 din Constituție raportat la art. 1 alin. 2 și art. 2 alin. 2 

din Legea nr. 50/1991, în forma în vigoare la data emiterii actelor contestate, Curtea a 

reținut caracterul fondat al acestui motiv de casare subsumat prevederilor art. 488 pct. 8 

C.proc.civ. 

A reținut instanța că, pe calea prezentului demers judiciar, reclamanta RA 

Aeroportul a solicitat anularea certificatului de urbanism nr. yy din 3 martie 2017 (CU) și a 

autorizației de construire nr. xx/26 aprilie 2017 (AC) prin care primarul com A. a autorizat 

în favoarea pârâților AA și BB edificarea pe terenul proprietate personală cu număr 

cadastral 64942, în suprafață de 641 mp, a unui imobil cu destinația de locuință 

individuală, compus dintr-un singur nivel (P), cu H max. 6 m, POT 16,19 % și CUT 0,16. 

Motivele de nelegalitate ale celor două acte, invocate de reclamanta recurentă, se 

referă pe de o parte la nerespectarea prevederilor don PUG A. în sensul imposibilității 

edificării unei locuințe într-o zonă cu funcționalitate exclusiv agricolă și fără elaborarea 

unui PUZ iar, pe de altă parte, absența obținerii unui aviz în vederea edificării de la AACR 

dat fiind faptul că terenul se află în zona I de protecție față de aeroport. 

Prima instanță a apreciat ca fiind nefondate ambele argumente de nelegalitate, 

statuând, în esență, faptul că PUG A. a fost respectat întrucât, în privința edificării unei 

locuințe cu un singur nivel, este aplicabilă situația de excepție inclusă în această 

documentație de urbanism și care exclude acest tip de construcții de la cerința avizării. S-a 

expus pe larg în cuprinsul sentinței recurate faptul că reclamanta recurentă nu poate 

pretinde respectarea vreunei servituți aeronautice în contextul în care nu a definit și 

identificat în concret prin propria documentație de urbanism și studiu de obstacolare aceste 

limite. 

Cu titlu de principiu, Curtea a amintit că regula generală care se desprinde din 

ansamblul reglementării în materie (a se vedea art. 2 alin. 2 din Legea nr. 50/1991, forma 

în vigoare la data evenimentelor), este aceea că permisiunea de edificare se acordă de 

autoritățile publice locale cu respectarea prevederilor legii și a documentațiilor de 

urbanism aprobate, în vigoare la nivelul localității.  

Cu alte cuvinte, orice solicitare a particularilor se analizează prin raportare la 

parametri tehnici aprobați prin aceste documentații. Modificarea oricăror parametri 

urbanistici prestabiliți nu poate avea loc decât prin aprobarea unei alte documentații de 
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urbanism, conform art. 32 alin. 5 din Legea nr. 350/2001. Parametrii în privința căror se 

poate deroga sunt expres identificați de legiuitor prin raportare la fiecare documentație de 

urbanism subsecventă PUG. 

Astfel, Planul urbanistic general al localității și Regulamentul aferent reprezintă 

instrumentul principal de planificare a utilizării terenurilor și ocupării acestora. 

Subsecvent, Planul Urbanistic Zonal are un caracter de reglementare specifică. Acesta ar 

trebui să studieze o „zonă funcțională” din cadrul UTR-urilor și nu doar o „parcelă” a 

investitorului interesat, respectiv să asigure corelarea funcțională, economică, arhitecturală 

a acesteia cu PUG și, eventual, să aprobe indicatori urbanistici derogatori de la 

documentația de urbanism locală generală. A subliniat instanța faptul că funcționalitatea 

zonei nu poate fi modificată decât prin PUZ, aspect ce reiese cu claritate din prevederile 

art. 32 alin. 5 precitat. În fine, Planurile urbanistice de detaliu au menirea de a studia o 

parcelă, respectiv de a stabili, la nivelul acesteia derogări de la RLU doar în privința 

retragerilor față de limitele laterale și posterioare, accesul auto-pietonal sau conformarea 

arhitectural-volumetrică. 

Reține Curtea că la nivelul UAT A., încă din anul 2001, a fost elaborat Planul 

urbanistic General și Regulamentul aferent. Documentația de urbanism a fost aprobată prin 

HCL zz/2001 și valabilitatea sa a fost succesiv prelungită, prevederile fiind în vigoare la 

data emiterii CU și AC aflate în discuție. 

Prin urmare, se impunea ca la data soluționării cererii de edificare din partea 

pârâților persoane fizice, Primarul Com A. să raporteze această solicitare condițiilor și 

parametrilor prevăzuți în această documentație. 

Poziționarea concretă a terenului în cauză și care determină finalmente regimul său 

urbanistic reiese din cuprinsul CU emis. 

Astfel, din conținutul CU nr. 33/2017 reiese că terenul proprietatea pârâților AA și 

BB se află situat în UTR 11.  

A observat Curtea că potrivit manifestării de voință a autorității locale deliberative 

exprimate prin HCL zz/2001 și menținute și actualmente în vigoare, singura funcțiune 

permisă a acestei zone este cea agricolă. Aspectul reiese din conținutul descriptiv al UTR 

11 („Funcțiuni propuse: menținerea funcțiunilor existente și amplasarea de noi unități de 

acest profil”) coroborat cu mențiunile din PUG de la Zona unităților agricole pct. II 

Utilizare funcțională 1. Utilizări permise: „în exclusivitate unități de producție agricolă, 

servicii pentru agricultură în zonele existente sau pentru cele posibil a se înființa.” Se mai 

menționează la această Zonă faptul că utilizările permise, cu condiții, sunt cele referitoare 

la microferme zootehnice precum și faptul că există interdicții permanente de construire.  

Din planșa aferentă RLU coroborată cu planșa aferentă CU nr. yy/2017 anexată la 

dosarul de fond reiese cu claritate că terenul proprietatea pârâților se situează în zona A 

care este zona unităților agricole și a serviciilor pentru agricultură, fiind și hașurată, aspect 

care semnifică, tot potrivit acestui RLU, faptul că întreaga zonă este supusă unei interdicții 

de construire.  

Din lectura integrală a PUG A., respectiv din analizele prealabile elaborării acestei 

documentații de urbanism, la nivelul anului 1998, reiese și logica instituirii pentru Zona 

unităților agricole situată în partea de SE a comunei A. a interdicției de edificare a unor 

locuințe. Amplasarea în această zonă doar a unor unități care să corespundă funcționalității 

agricole deriva de fapt din preexistența Aeroportului I., respectiv din restricțiile impuse de 

Decretul nr. 95/1979, în vigoare la data elaborării acestei documentații. Conform art. 10 

din acest act normativ: „Pentru asigurarea securității depline a zborurilor aeronavelor în 

fazele de apropiere și de decolare-aterizare, în cuprinsul zonelor de siguranță prevăzute la 

art. 6 lit. b) - f) este interzisă amplasarea de lucrări, construcții sau instalații care, prin 

natura lor sau datorită procesului de funcționare, pot periclita securitatea zborurilor, cum 

sunt: obiective care produc fum sau ceață artificială, substanțe nocive, corozive, 

radioactive sau rău mirositoare; sisteme de iluminat care pot produce „orbirea” echipajelor 
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sau pot determina confuzii în identificarea sistemului de balizare a pistei de decolare-

aterizare ori a dispozitivului luminos de apropiere; surse de energie electrică producătoare 

de perturbații în instalații de protecție a navigației aeriene; obiective care să favorizeze 

înmulțirea păsărilor călătoare, cum ar fi unități de morărit, silozuri, depozite, magazii, 

decantoare și altele asemenea.” 

Chestiunea menținerii sau nu în vigoare actualmente (sau la data emiterii CU și 

AC) a Decretului nr. 95/1979 nu are de fapt nicio relevanță în speță, întrucât principiul 

ierarhiei legislative și al obligativității actelor administrative impun oricum ca legalitatea 

actelor administrative individuale (AC) să fie raportată la HCL zz/2001 care, prin voința 

autorității locale deliberative, și-a menținut indubitabil valabilitatea până în 2017 (data 

emiterii CU și AC), neexistând vreo preocupare la nivelul emitentului actului de 

actualizare a acestei documentații prin raportare la evoluțiile legislative de la nivel 

superior. Dimpotrivă, în mod succesiv, valabilitatea PUG-ului din 2001 a fost expres 

prelungită prin HCL-uri aprobate periodic: HCL nr. 34/2001, HCL nr. 1/2013, HCL nr. 

9/2016.  

În această ordine de idei, se reține că Regulamentul la nivelul UTR 11 stipulează 

următoarele: „Funcțiuni existente: ferma „P.” - creștere animale, secția „X” - Holboca, 

terenuri agricole. Funcțiuni propuse: menținerea funcțiunilor existente și amplasarea de 

noi unități de acest profil. Reglementări: având în vedere că amplasamentul se află în zona 

I  a zonei de aerodrom a aeroportului Iași - se vor respecta prevederile Decretului nr. 

95/1979 care interzice amplasarea în culoarul de zbor a obiectivelor care pot periclita 

siguranța zborului prin producere de ceață fum, substanțe nocive (...), existența unor 

sisteme de iluminat care produc orbirea echipajelor sau confuzii de identificare balizare, 

surse electrice care produc perturbații în funcționarea stațiilor de protecție a navigației 

aeriene, obiecte care să favorizeze înmulțirea păsărilor călătoare (...). În consecință, pentru 

toate obiectivele amplasate în această zonă se va cere aviz de la Aeroportul Iași. Orice 

obiectiv nou amplasat va avea la bază un proiect fază PUZ.” 

Cu titlu de principiu, Curtea a subliniat că, odată adoptat, actul administrativ (fie 

normativ sau individual) este obligatoriu atât pentru particulari cât și pentru administrație 

(„patere regulam quam fecisti” – regula trebuie respectată chiar așa cum a fost ea făcută). 

În măsura în care emitentul însuși apreciază că actul nu mai răspunde nevoilor unei bune 

administrări sau nu mai este actualitate, are la dispoziție instituția revocării, abrogării, 

modificării, suspendării sale, desigur, cu respectarea, pentru fiecare din ele, a condițiilor 

specifice. 

Prin urmare, a reținut Curtea că permisiunea amplasării pe terenul proprietatea 

pârâților AA și BB a unei construcții cu destinația de locuință contravine documentației de 

urbanism în vigoare la nivelul com. A. din perspectiva funcționalității permise a zonei și 

din perspectiva interdicției de edificare în absența unui PUZ. Ambele condiționalități 

derivă direct din PUG A. și se raportează la UTR 11 în care este amplasat terenul în cauză. 

Apărarea Primarului com. A. conform căreia nu se impunea elaborarea unui PUZ 

întrucât în speță ar fi incidente prevederile art. 32 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 350/2001 nu 

este fondată. 

Ab initio, Curtea a subliniat că, în speță, condiția elaborării unui PUZ derivă 

eminamente din conținutul PUG-ului, ca act administrativ normativ care relevă 

manifestarea expresă de voință a Consiliului Local A. de a impune investitorului ca un 

astfel de demers urbanistic pentru întreaga Zonă A să fie analizat la acest nivel, și nu din 

ansamblul prevederilor Legii nr. 350/2001, pentru a face aplicabilă norma de care se 

prevalează Primarul com. A. 

A reținut Curtea că prevederea legală citată a fost introdusă în Legea nr. 350/2001 

prin OUG nr. 7/2011 aprobată cu modificări prin Legea nr. 190/2013 și s-a subsumat 

scopului declarat al legiuitorului, respectiv „necesitatea asigurării condițiilor legislative și 

instituționale pentru asigurarea dezvoltării durabile, coerente și integrate a teritoriului 
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național (…) reducerii drastice a practicilor urbanismului derogatoriu, practici care au dus 

la un proces de transformare internă incoerentă a localităților și de extindere necontrolată 

ce a determinat disfuncții și costuri uneori imposibil de suportat pentru comunitățile 

locale.” 

Citită din această perspectivă, norma este menită să prevină derogări urbanistice 

multiple și să uniformizeze o anumită zonă urbanistică, la nivelul de înălțime a clădirilor 

preexistente, în măsura alinierii la același front. 

Or, în contextul în care modificarea legislativă a fost menită tocmai să prevină 

derogările multiple, textul nu poate fi interpretat în sensul urmărit de pârâtul-intimat, 

respectiv contra unei interdicții exprese de edificare și a unei funcționalități limitate, 

prevăzute în PUG. 

Reiese din cuprinsul neechivoc al textului de lege că derogarea se aplică exclusiv în 

privința unui singur indicator urbanistic, respectiv H maxim și nu poate fi extrapolată la 

ceilalți parametri a căror modificare poate fi operată exclusiv prin PUZ (funcționalitatea 

zonei fiind relevantă în speță). 

În subsidiar, a mai reținut instanța că în cauză nu este întrunită nici măcar condiția 

premisă prevăzută de textul de lege. Premisa frontului preexistent de locuințe în zonă, 

respectiv a unor clădiri adiacente cu aceeași înălțime cu cea solicitată,  nu este dovedită cu 

nicio probă concludentă. Planșele anexate la dosarul de fond sunt simple extrase din hărți 

Google, nereieșind data capturii imaginilor, funcționalitatea celor câteva clădiri din zonă, 

înălțimea acestora. Nu este detaliată și nici probată modalitatea de edificare a acestor 

clădiri, perioada și temeiul legal al sistematizării acestei zone, cu includerea unui drum de 

acces. Toate aceste elemente apar ca fiind relevante în contextul în care conținutul planșei 

aferente CU, emis în speță și care denotă aplicarea PUG A. (a cărui valabilitate a fost 

prelungită în 2016, chiar cu un an înaintea depunerii de către pârâții persoane fizice a 

cererii de emitere a unui CU) nu le menționează. 

În fapt, cu privire la acest argument de nelegalitate, autoritatea a încercat să se 

prevaleze de o situație preexistentă, apreciind că pentru terenul în cauză nu s-ar mai fi 

impus elaborarea vreunui PUZ în contextul în care „au existat numeroase sesizări ale 

locuitorilor referitoare la mirosul degajat de unitățile agricole existente”, iar în zonă 

preexistau locuințe chiar cu un regim de înălțime superior celui aprobat în speță. Or, din 

punctul de vedere al Curții, se impunea observarea faptului că preexistența acestor 

locuințe, într-o zonă cu o altă funcționalitate permisă și interdicție de edificare conform 

PUG, semnifică de fapt recunoașterea nerespectării, încă din trecut, de către autoritatea 

executivă locală a unui act administrativ normativ aflat în vigoare, în sensul aprobării sau 

tolerării de către aceasta a edificării peste limitele acestuia. 

În acest context, aprobarea noii locuințe a pârâților nu apare decât ca o perpetuare a 

nerespectării propriului PUG și a aprobării de către autoritatea executivă locală a 

schimbării funcționalității zonei printr-un act administrativ individual (AC) în contextul în 

care manifestarea de voință a autorității administrative locale deliberative exprimată prin 

PUG-ul aprobat și a cărui valabilitate a fost prelungită chiar în 2016, era în sensul 

posibilității aprobării unor modificări exclusiv printr-o altă hotărâre de consiliul local și 

doar subsumate funcționalității agricole.  

Nefondată este și apărarea pârâtului Primarului com. A. raportată la prevederile art. 

23 din Legea nr. 50/1991, în redactarea în vigoare la data emiterii CU, conform cărora: 

„Intravilanul localităților se stabilește prin planurile generale de urbanism - PUG -, 

aprobate potrivit legii. Ulterior aprobării Planului General de Urbanism - PUG - pot fi 

introduse în intravilanul localităților și unele terenuri din extravilan, numai în condiții 

temeinic fundamentate pe bază de planuri urbanistice zonale - PUZ -, aprobate potrivit 

legii. Terenurile destinate construirii, evidențiate în intravilan, se scot din circuitul agricol, 

definitiv, prin autorizația de construire.” 
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În speță, terenul este unul agricol intravilan conform CU, iar scoaterea sa din 

circuitul agricol prin emiterea AC nu are nicio relevanță prin raportare la motivul de 

nelegalitate al acestui act reținut de instanță: funcționalitatea zonei stabilită prin PUG nu 

permitea edificarea de locuințe. 

Astfel, conform PUG A. pct. II. 4 Reguli de bază privind modul de ocupare al 

terenurilor la nivelul teritoriului comunei: „Pe terenurile agricole din intravilan este 

permisă autorizarea tuturor categoriilor de construcții și amenajări specifice localităților cu 

respectarea zonificării propuse și cu scoaterea din circuitul agricol. Se interzic temporar 

construcțiile în intravilan în următoarele situații: în zonele agricole incluse până la 

realizarea unui PUZ sau plan de lotizare.” 

Atât pârâtul Primarul com. A., cât și prima instanță au apreciat că actele 

administrative emise sunt legale, întrucât în privința terenului pârâților persoane fizice sunt 

aplicabile prevederile de excepție stipulate în PUG A. conform cărora: „Pentru toate 

obiectivele ce se vor amplasa în aceste două sate (A. și D.), în porțiunile cuprinse în zonele 

de siguranță a aeroportului (exceptând construcția de case P, P+1E) se va cere avizul de la 

Aeroportul I.”  

A observat Curtea că această concluzie se bazează pe o interpretare trunchiată și 

scoasă din context, a acestei prevederi a PUG.  

O lectură integrală și coroborată a întregii documentații de urbanism, puse la 

dispoziția instanței în faza recursului, clarifică scopul și limitele acestei prevederi. 

Curtea a reținut că această excepție este prevăzută la cap II al PUG care 

reglementează „Reguli de bază privind modul de ocupare al terenurilor la nivelul 

teritoriului comunei”, fiind indubitabil norme cu caracter general, aplicabile doar în mod 

coroborat cu prevederile specifice, aferente fiecărei Zone și subzone funcționale, fiecărui 

UTR, respectiv doar în ipoteza în care însăși edificarea unei locuințe este admisibilă 

conform aceluiași PUG.  

Or, așa cum s-a detaliat anterior, pentru UTR 11 inclus în Zona unităților agricole 

(A) există reglementări specifice care se impun a fi aplicate cu prioritate și care pur și 

simplu interzic o altă funcționalitate a zonei decât agricolă.  

Cu titlu de exemplu, a reținut Curtea că în UTR 5 care se află tot în zona I de 

siguranță a aeroportului (ca și UTR 11), edificarea de locuințe face parte din 

funcționalitatea zonei, regimul de înălțime P, P+IE fiind permis.  

Prin urmare, prevederea de care se prevalează autoritatea locală este una 

neincidentă în speță față de prevederile specifice referitoare la funcționalitate în UTR 11. 

Totodată, pentru toate obiectivele amplasate în această zonă se va cere avizul 

AACR, conform specificațiilor exprese ale PUG A., aferente UTR 11 și citate anterior. 

În consecință, cel de al doilea motiv de nelegalitate al actelor administrative 

contestate în speță derivă din absența solicitării prin CU a obținerii avizului AACR, aviz 

conform având în vedere că terenul fam. A este amplasat într-o zonă supusă servituților 

legale generale aeronautice. Obligația impunerii obținerii acestui aviz trebuia menționată în 

CU eliberat beneficiarilor tocmai pentru a se verifica posibilitatea sau nu, în raport de 

interesul general al asigurării siguranței zborului, a limitelor în care se poate edifica. 

Din înscrisurile anexate la dosarul de fond (planșa aferentă CU yy/2017 coroborat 

cu planșa aferentă PUG A.) reiese că terenul pârâților este plasat în zona culoarului de zbor 

aferent aeroportului. Totodată, conform aceluiași PUG, întreaga zonă a UTR 11 se află în 

zona I a aerodromului. 

Temeiul legal în virtutea căruia autoritatea publică locală executivă era obligată să 

stipuleze în CU emis pârâților necesitatea obținerii avizului AACR pentru orice fel de 

construcție edificată pe terenul aflat în culoarul de zbor (zona I conform propriilor 

reglementări incluse în PUG) este consacrat de prevederile Ordinului 735/2015: „3.3.5. În 

interesul siguranței zborului, în cuprinsul zonelor precizate la pct. 3.3.3 alin. (1), sunt 

interzise fără avizul AACR: a) amplasarea, construirea și/sau instalarea de obiective noi 
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(inclusiv construcții și echipamente/instalații destinate activităților aeronautice); b) 

realizarea de construcții sau instalații, precum și desfășurarea de activități care, prin natura 

lor ori prin procesul de funcționare, afectează sau pot afecta siguranța zborului (obiective 

care produc fum ori ceață artificială, obiective care generează turbulențe/curenți de aer, 

sisteme de iluminat care pot determina confuzii în identificarea dispozitivului luminos de 

apropiere și/sau a sistemului de balizare luminoasă a elementelor de infrastructură 

amenajate pentru decolarea-aterizarea aeronavelor (avioane, elicoptere); c) amplasarea și 

funcționarea surselor de emisie care pot produce interferențe sau perturbații în funcționarea 

mijloacelor CNS; d) amplasarea și exploatarea obiectivelor care atrag și favorizează 

concentrarea păsărilor sau animalelor sălbatice (unități de morărit, silozuri, culturi agricole 

neadecvate, depozite, magazii, gropi de gunoi, decantoare, iazuri piscicole/luciuri de apă 

rezultate în urma excavărilor controlate); e) orice alte obiective care afectează sau pot 

afecta siguranța zborului.” 

Acestor prevederi li se alătură și cele de la art. 4.3.1. din același act normativ: 

„4.3.1. Corelat cu zonele de siguranță definite la pct. 3.3, în vecinătatea aerodromurilor 

pentru avioane se consideră zonele de referință cu următoarele caracteristici generale: 

4.3.1.1. - (1) Zona I: suprafață trapezoidală înclinată (la fiecare capăt al pistei, în 

prelungirea axului); baza mică a trapezului coincide cu marginea benzii pistei; simetrică 

față de prelungirea axului pistei; evazare spre exterior: 15; extindere/distanță orizontală de 

la capătul benzii pistei, pe direcția axului pistei: 8.500 m până la 15.000 m, în funcție de 

categoria operațiunilor de apropiere la aterizare; înălțimea bazei mari a trapezului la 8.500 

m: +30,0 m față de cota aerodromului 0,0 m (panta 1:285 de la marginea benzii pistei, spre 

exterior); pentru înălțimi în sectorul 8.500 m - 15.000 m: pantă 1:50 de la cota de +30,0 m. 

(2) Sunt necesare solicitarea și obținerea avizului AACR pentru toate obstacolele din Zona 

I cu înălțimi egale sau mai mari decât cele menționate.” 

A reiterat Curtea că plasarea construcției pârâților persoane fizice în interiorul 

trapezului reglementat de lege, respectiv în zona I reiese chiar din recunoașterea implicită a 

autorității locale de vreme ce aceasta invocă în apărarea sa prevederile urbanistice de 

excepție care s-ar aplica în această zonă. Totodată, plasarea terenului în zona culoarului de 

zbor reiese și din planșa de reglementări aferentă PUG coroborat cu planșa aferentă CU 

emis în speță.  

În acest context, implicitele calculele matematice efectuate de prima instanță în 

aplicarea textului anterior citat nu pot fi concludente. Mai mult, ele nu corespund nici chiar 

prevederilor acestuia, întrucât panta de urcare dată de lege este de 1 la 258 (respectiv de un 

metru înălțime la fiecare 258 m lungime, cu plecare de la marginea benzii pistei), elevația 

naturală a terenului pe care este amplasată construcția trebuie luată în considerare (a se 

vedea curbele de nivel aferente planului topografic anexat documentației tehnice care a stat 

la baza emiterii AC), iar distanța dintre imobilul în discuție și marginea pistei este de 

aprox. 1000 m (planșă depusă chiar de pârâtul Primarul com. A.). 

Contrar aprecierilor pârâților, în verificarea AACR cu privire la obstacolele aflate 

în zona servituților aeronautice (efectuată tocmai în procesul de avizare) nu doar înălțimea 

acestora este importantă, ci și aspectele tehnice referitoare la materialele folosite, orientare, 

funcționalitate, întrucât relevantă din perspectivă aeronautică este și compatibilitatea 

radioelectrică.  

A reținut Curtea că prevederile servituților aeronautice generice sunt direct 

aplicabile, decurg din prevederile legale precitate și nu sunt subsumate niciunei alte 

reglementări urbanistice subsecvente/concurente. În acest context, amplele apărări ale 

pârâților axate pe absența sau nelegalitatea extinderii pistei vechi/edificării unei piste noi a 

aeroportului sunt pur și simplu nerelevante. Nu se poate invoca faptul că nu se putea 

identifica culoarul de zbor în absența unui studiu de obstacolare în contextul în care în mod 

evident și neechivoc acest culoar era deja delimitat în PUG A., existând în cuprinsul 

acestuia multiple referiri urbanistice prin raportare la această realitate obiectivă. Noua pistă 
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a aeroportului nu și-a schimbat fundamental orientarea geografică, ci doar dimensiunea (a 

fost edificată o pistă adiacentă celei vechi și cu o lungime mai mare) astfel încât acest 

aspect în sine nu poate conduce de plano la ignorarea servituților aeronautice generale care 

pur și simplu s-au perpetuat, respectiv extins, în contextul unei dimensiuni mai mari a 

pistei. 

În speță, așa cum corect a identificat reclamanta recurentă, nu se află în discuție 

necesitatea avizării permisiunii de edificare a pârâților prin raportare la vreo servitute 

aeronautică specifică, doar aceasta din urmă impunând predefinirea sa printr-un act al 

administratorului aerodromului (a se vedea art. 5.5 din Ordinul nr. 735/2015). Distincțiile 

dintre cele două tipuri de servituți precum și faptul că în speță cea incidentă este cea 

generică reies din lectura coroborată a prevederilor art. 1.4.1 pct. 33 și 34 cu art. 5.7 din 

Ordinul nr. 735/2015. 

În acest context, trimiterea realizată de prima instanță la prevederile art. 5.6 din 

Ordinul nr. 735/2015 în sensul imputării reclamantei recurente omisiunea respectării 

acestora, apare ca fiind nepertinentă în contextul inaplicabilității de plano a acestor texte. 

Subliniază Curtea că menirea avizării prealabile a edificabilului de către AACR 

este tocmai verificarea, în concret, de autoritatea de resort, a implicațiilor și limitelor 

servituților aeronautice cu privire la terenul în discuție. 

Odată plasat terenul beneficiarilor în zona culoarului de zbor, obligația autorității 

locale de a impune obținerea avizului AACR în procedura de autorizare a oricăror lucrări 

care să respecte funcționalitatea permisă în UTR 11, era una previzibilă și, dincolo de 

faptul că era prevăzută chiar în propriul PUG, decurgea direct din lege, respectiv din 

prevederile art. 10 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 50/1991 în forma în vigoare la data emiterii 

CU coroborat cu prevederile anterior explicitate ale Ordinului nr. 735/2015.  

Impunerea obținerii, prealabil edificării oricărei construcții pe terenul în discuție, a 

unui aviz emis de AACR se circumscrie limitelor constituționale ale exercitării dreptului 

de proprietate de vreme ce acest drept nu este unul absolut, însăși prevederile art. 44 alin. 7 

din Constituție stipulând faptul că: „Dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor 

privind protecția mediului și asigurarea bunei vecinătăți, precum și la respectarea celorlalte 

sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului.” 

Îngrădirea suferită de titularul dreptului de proprietate în exercițiul atributelor 

circumscrise acestuia este pe deplin justificată de necesitatea protecției unui interes public 

major, respectiv acela de asigurare a siguranței zborurilor. 

În speță nu poate fi reținută o putere de lucru judecat prin prisma soluțiilor 

pronunțate în dosarele nr. 5327/99/2018 și 7749/99/2018 având în vedere situarea diferită a 

terenului din prezentul litigiu față de cele care au făcut obiectul verificărilor instanțelor în 

acele dosare. Imobilul în cauză este plasat în UTR 11, fiind supus reglementărilor 

urbanistice expuse pe larg anterior, iar terenurile lui XY și ale lui Z sunt situate în UTR 12.  

În ceea ce privește capătul de cerere având ca obiect obligarea Primarului Com. A. 

la emiterea autorizației de demolare a construcției deja edificate cu încălcarea prevederilor 

legale, Curtea a reținut că acesta apare ca fiind prematur față de stadiul actual al procedurii 

judiciare. 

În primul rând, a reținut instanța că, similar edificării, o autorizație de demolare nu 

poate fi emisă în absența unei documentații tehnice care să fundamenteze condițiile 

concrete în care se poate desfășura o astfel de operațiune. În acest sens, relevante sunt 

prevederile art. 8 din Legea nr. 50/1991 republicată: „Demolarea, dezafectarea ori 

dezmembrarea, parțială sau totală, a construcțiilor și instalațiilor aferente construcțiilor, a 

instalațiilor și utilajelor tehnologice, inclusiv elementele de construcții de susținere a 

acestora, închiderea de cariere și exploatări de suprafață și subterane, precum și a oricăror 

amenajări se fac numai pe baza autorizației de desființare obținute în prealabil de la 

autoritățile prevăzute la art. 4. Autorizația de desființare se emite în aceleași condiții ca și 
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autorizația de construire, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice și ale 

regulamentelor aferente acestora, potrivit legii, cu excepțiile prevăzute la art. 11.” 

Or, în absența întocmirii unei astfel de documentații, instanța de judecată nu poate 

dispune obligarea autorității competente direct la emiterea actului final de autoritate. 

În al doilea rând, a reținut Curtea că motivele de nelegalitate care au stat la baza 

anulării AC în temeiul căreia a fost edificată casa sunt cele referitoare la nerespectarea 

funcționalității zonei (astfel cum aceasta a fost stabilită prin PUG A.) și absența solicitării 

avizului în vederea edificării, de la AACR. Ambele considerente țin de legalitatea actului 

administrativ prin raportare la principiul ierarhiei legilor și necesității protejării interesului 

public aferent desfășurării activității aeronautice. Or, în acest stadiu al procedurii nu poate 

fi speculat asupra conținutului concret al avizului care se impune a fi emis de către AACR. 

În al treilea rând, subsidiar aspectelor anterior indicate, Curtea a reținut că măsura 

în sine a demolării construcției impune verificarea proporționalității acestei măsuri, a 

limitelor în care aceasta ar putea fi dispusă în concret (pentru a putea respecta atât 

funcționalitatea zonei, cât și limitele avizului AACR), precum și eventuala dezdăunare a 

constructorului care a edificat în baza unui act administrativ emis nelegal de autoritatea 

publică locală executivă. Or, în cadrul prezentului litigiu, anterior analizei specifice a 

AACR, astfel de considerente nu sunt de actualitate. 

Față de prevederile art. 488 pct. 8 C.proc.civ. rap la art. 20 din Legea nr. 554/2004 

instanța a admis prezentul recurs și a casat în parte sentința civilă recurată.  

Soluția pronunțată de instanță cu privire la calitatea procesual pasivă a pârâtului nu 

a făcut obiectul vreunei critici astfel încât a căzut în puterea lucrului judecat ca efect al 

nerecurării. Totodată, a fost menținută soluția primei instanțe cu privire la excepția lipsei 

calității procesual pasive a UAT A., față de considerentele de fapt și de drept expuse mai 

sus. 

 

13. Suspendarea executării unui act administrativ. Decizie de plată emisă de 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură cu aplicarea unei sancțiuni pentru 

supradeclararea unor suprafețe. Condiția cazului bine justificat. Discrepanțe dintre 

evidențele instituțiilor publice implicate în procesul de retrocedare a terenurilor. Paguba 

materială însemnată 

 

Cuprins pe materii: Drept administrativ. 

Indice alfabetic: Suspendare executare act administrativ: caz bine justificat; 

pagubă iminentă 

Temei de drept: Legea nr. 554/2004 art. 14, art. 15; Ordin MADR nr. 619/2015 

art. 5 

 

Limitându-se la specificul prezentei proceduri judiciare, Curtea a apreciat că 

reclamanta-recurentă apare ca justificând dreptul său de folosință asupra terenului în 

discuție prin actele prevăzute de legea în vigoare la data depunerii cererii de plată, 

eventualele discrepanțe dintre evidențele instituțiilor publice implicate în procesul de 

retrocedare a terenurilor neputându-i fi imputate, de o manieră evidentă și neechivocă, 

față de stadiul prezentelor cercetări. 

Simplul fapt că titlul executoriu pentru această sumă nu este însăși decizia de plată, 

ci un act subsecvent acesteia, respectiv procesul-verbal de stabilire a neregulilor și de 

recuperare a creanțelor, nu are nicio relevanță în contextul în care izvorul acestui debit îl 

constituie tocmai decizia de plată contestată în speță, „executorialitatea” primului act 

constând tocmai în declanșarea unei întregi proceduri ulterioare de recuperare a sumelor 

pretins nedatorate.  
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Curtea de Apel Iași, Secția Contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 725/21.09.2020  

 

Prin încheierea de ședință din data de 13 august 2020 Tribunalul Iași a respins 

cererea reclamantei SC „AA” SRL în contradictoriu cu pârâta Agenția de Plăți și 

Intervenție în Agricultură – Centrul Județean I, privind suspendarea executării deciziei nr. 

xxx din 20.06.2019 emisă de pârâtă. 

Împotriva acestei sentințe a formulat recurs reclamanta. 

În motivarea căii de atac aceasta a arătat că sentința face o analiză temeinică, dar nu 

obiectivă a condițiilor care se impun a fi îndeplinite în vederea suspendării unui act 

administrativ. În privința primei condiții, recurenta a arătat că societatea a deținut cu orice 

titlu și a lucrat terenul în suprafață de 34,57 ha, a plătit arenda și a fost astfel îndreptățită la 

plata subvențiilor aferente. Actul emis este îndoielnic în raport cu prevederile art. 5 alin. 2 

lit. b) pct. iii) din OMADR nr. 619/2015 în contextul în care a fost depusă adeverința 

prevăzută de lege. A mai adăugat recurenta că nu există niciun tabel centralizator nr. 

yyy/18 mai 2015, ci acesta este numărul adeverinței emise de Primăria Com. Răducăneni și 

care certifică faptul că societatea comercială utilizează suprafața în cauză, emisă conform 

art. 8 alin. 1 lit. iii). A mai precizat recurenta și faptul că intimata are cunoștință despre 

planul de încadrare în tarla, vizat de ADS, Primărie și OCPI, plan din care reies persoanele 

ale căror drept de proprietate fusese reconstituit în baza Hotărârii nr. 2519/2011 a Comisiei 

Județene Iași, respectiv semnatarii contractelor de arendă. Mai există și un proces-verbal de 

delimitare întocmit de autoritățile implicate și care atestă legalitatea exploatării terenului 

de către societate, a adăugat recurenta. 

Recurenta a mai criticat considerentele primei instanțe și cu privire la cea de a doua 

condiție necesar a fi îndeplinită în vederea suspendării actului contestat, indicând faptul că 

deja i s-a imputat suma de 7309,06 lei rămânând un rest de plată de 89.674,06 lei. 

Intimata, legal citată, a depus întâmpinare la data de 16 septembrie 2020 prin care a 

solicitat respingerea recursului ca nefondat. 

Analizând prezentul recurs prin prisma motivelor de nelegalitate invocate și care se 

circumscriu prevederilor art. 488 pct. 8 C.proc.civ., Curtea a reținut caracterul său fondat. 

În fapt, prin Decizia de plată nr. xxx/20 iunie 2019 înregistrată sub numerele yy/26 

august 2019 și zzz/20 august 2019, intimata a reinstrumentat cererea de plată depusă de 

fermier nr. IS xxx/8 iunie 2015 și aferentă anului 2015, aplicând sancțiuni din cauza unei 

pretinse supradeclarări a suprafețelor legal deținute în exploatare. Reiese din cuprinsul 

acestei decizii că din suprafața total declarată de fermier, de 141, 60 ha, inspectorii APIA - 

Agenția I. au reținut ca fiind nelegal deținută suprafața de 34,57 ha, suprafața legal 

determinată rămânând de 107,03 ha. Prin această decizie care face obiectul prezentei cereri 

de suspendare, organul administrativ a decis retragerea de la plată a acestei suprafețe de 

34,57 ha, trecând fermierul în registrul debitorilor pentru mai multe scheme de plată.  

Suma stabilită ca plată necuvenită este de 96.983,66 lei, aceasta fiind 

individualizată ulterior emiterii deciziei de plată și a notei de fundamentare, prin procesul-

verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare nr. yyyy/5 februarie 

2020.  

Odată cu solicitarea de anulare a deciziei de plată anterior menționată, reclamanta-

recurentă a învestit instanța de judecată și cu o cerere de suspendare a efectelor acesteia, 

cerere asupra căreia prima instanță s-a pronunțată prin încheierea de ședință din data de 13 

august 2020. 

Contrar aprecierilor primei instanțe, Curtea a constatat că în cauză sunt întrunite 

condițiile legale în vederea suspendării actului administrativ contestat, aparența de 

legalitate a situației deduse judecății fiind în favoarea reclamantului recurent care, în 



58 

contextul dovezilor prezentate, riscă și suportarea unei pagube materiale însemnate, ca 

efect al actului emis. 

Din lectura prevederilor art. 15 raportat la art. 14 și la art. 2 alin. 1 din Legea nr. 

554/2004, reiese că pentru a proceda la suspendarea executării unui act administrativ este 

necesară întrunirea cumulativă a două condiții: legalitatea sa să fie serios pusă la îndoială 

prin prisma unor împrejurări legate de starea de fapt și de drept facil de identificat la o 

analiză sumară a fondului, iar prejudiciul pe care îl riscă reclamantul în ipoteza executării 

actului să fie unul material, viitor și previzibil. 

Astfel, circumscriindu-se exclusiv sferei aparenței dreptului așa cum reiese ea la 

acest moment al judecății, a reținut Curtea că, pe de o parte, actul emis este unul care nu 

conține chiar în cuprinsul său motivul concret al excluderii de la plată a suprafeței de teren 

de 34,57 ha, indicându-se exclusiv faptul că deducerea a fost aplicată din pricina 

„supradeclarării”, iar, pe de altă parte, faptul că, în stadiul actual al cercetării judecătorești, 

reclamanta recurentă a dovedit dreptul său de exploatare a suprafeței de 34,57 ha, prin 

adeverința nr. zzz/18 mai 2015 emisă de Primăria com. Răducăneni.  

Din lectura prevederilor legale în vigoare la data de 8 iunie 2015, data depunerii 

cererii de plată aferente anului 2015 și pentru care s-a reținut prin decizia contestată 

supradeclararea suprafețelor, respectiv a art. 5 alin. 2 lit. b) pct. iii) din Ordinul MADR 

619/2015, Curtea a reținut că, față de stadiul actual al verificărilor și în contextul prezentei 

proceduri judiciare care nu presupune decât o palpare a fondului, acest act apare ca unul 

suficient și edificator în vederea dovedirii dreptului legal de folosință a terenului în cauză. 

Astfel, conform art. 5 alin. 2 din actul normativ anterior citat: „Începând cu anul de 

cerere 2015 documentele care fac dovada utilizării terenului și care se prezintă la APIA, în 

conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. n) din ordonanță, sunt cele privind: b) terenul 

agricol aflat la dispoziția fermierului: (iii) pentru terenul utilizat de fermier aflat la 

dispoziția sa sub alte forme decât cele prevăzute la pct. (i) și (ii), acesta prezintă doar 

adeverința prevăzută la lit. a) sau d) eliberată de primăria pe raza căreia este situat terenul 

în cauză, această categorie de teren fiind înscrisă la cap. III, rândul 08 „sub alte forme” din 

Registrul agricol 2015 - 2019, și aceasta este documentul pe baza căruia se demonstrează 

că terenul este la dispoziția fermierului.” 

Mai mult, reclamanta recurentă a anexat la dosarul de fond contractele de arendă 

perfectate cu persoanele care figurează în anexa la Hotărârea Comisiei Județene de Fond 

Funciar nr. aaa/2011, respectiv în tabelul nominal, însușit prin semnătură de autoritatea 

locală, ADS și OCPI.  

Se impune a mai fi reținut și procesul-verbal de delimitare a suprafețelor solicitate 

de UAT Răducăneni încheiat la data de 4 decembrie 2012 între administrația publică locală 

și reprezentantul ADS, document în care nu s-a stipulat nicio rezervă a acestei ultime 

autorități referitor la nepredarea terenului solicitat în vederea reconstituirii dreptului de 

proprietate la nivelul comunei. 

Argumentele indicate de intimată prin răspunsul la contestația administrativă și 

referitoare la faptul că, în urma unor verificări efectuate de Direcția Antifraudă, Control 

Intern din cadrul APIA București, regimul juridic al suprafeței de 34,75 ha din loc. 

Răducăneni nu ar fi cel indicat în adeverința care a fost depusă de reclamanta-recurentă, ci 

terenul s-ar afla în administrarea ADS și, pentru acest motiv, nu ar putea fi arendat, 

urmează a fi tranșate de judecătorul fondului prin raportare și la conținutul actului 

administrativ concret contestat în speță, aparența însă de legalitate a deținerii terenului de 

recurenta reclamantă fiind în favoarea, sa așa cum s-a expus anterior. Adeverința emisă de 

autoritatea publică locală la nivelul anului 2015 atestă împrejurările de fapt și de drept 

expuse în conținutul său și, conform legislației în vigoare la data emiterii sale, coroborat cu 

absența unor probe evidente contrare, era suficientă pentru a legitima dreptul de folosință 

al reclamantei recurente. A mai reținut Curtea și faptul că această adeverință are la bază 
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alte acte puse la dispoziție tot de autoritatea publică locală, adeverința furnizată 

concordând cu revederile: Hotărârii CJFF Iași nr. aaa/2011 și copia Registrului agricol. 

Din conținutul adresei nr. 157220/2 octombrie 2018 emisă de ADS și a actelor 

înaintate de Instituția Prefectului jud. Iași a reținut Curtea că se face referire la o Hotărâre a 

Comisiei Județene de Fond Funciar Iași nr. 121/2000. Or, în speță, reclamanta recurentă și-

a fundamentat dreptul de folosință pe conținutul unei hotărâri mult ulterioară acesteia, 

respectiv pe Hotărârea Comisiei Județene de Fond Funciar Iași nr. aaa/13 decembrie 2011, 

conținutul acesteia apărând ca fiind concordant cu conținutul adeverinței eliberate 

fermierului, în limitele prezentei proceduri judiciare. 

Limitându-se la specificul prezentei proceduri judiciare, Curtea a apreciat că 

reclamanta recurentă apare ca justificând dreptul său de folosință asupra terenului în 

discuție prin actele prevăzute de legea în vigoare la data depunerii cererii de plată, 

eventualele discrepanțe dintre evidențele instituțiilor publice implicate în procesul de 

retrocedare a terenurilor neputându-i fi imputate, de o manieră evidentă și neechivocă, față 

de stadiul prezentelor cercetări. 

În ceea ce privește cea de a doua condiție necesar a fi îndeplinită în speță, respectiv 

riscul suportării unei pagube materiale însemnate, Curtea a reținut că debitul în discuție, 

stabilit în sarcina reclamantei recurente ca efect direct al aspectelor de fapt și de drept 

reținute prin decizia de plată nr. xxx/20 iunie 2019, este într-un cuantum semnificativ, 

respectiv de 96 983,66 lei. Simplul fapt că titlul executoriu pentru această sumă nu este 

însăși decizia de plată, ci un act subsecvent acesteia, respectiv procesul-verbal de stabilire 

a neregulilor și de recuperare a creanțelor, nu are nicio relevanță în contextul în care 

izvorul acestui debit îl constituie tocmai decizia de plată contestată în speță, 

„executorialitatea” primului act constând tocmai în declanșarea unei întregi proceduri 

ulterioare de recuperare a sumelor pretins nedatorate.  

Prin înscrisurile anexate la dosarul de recurs, Curtea a reținut că situația financiară 

a reclamantei recurente este una precară, efectuarea demersurilor de recuperare a acestei 

sume, în contextul unui an nefavorabil din perspectivă agricolă, putându-i pune în pericol 

întreaga activitate economică. 

Față de motivele de fapt și de drept anterior indicate, în temeiul art. 20 și art. 15 din 

Legea nr. 554/2004, precum și motivul de nelegalitate prevăzut de art. 488 pct. 8 

C.proc.civ., Curtea a admis recursul și a casat sentința recurată, în rejudecare, admițând 

cererea reclamantei-recurente de a suspenda efectele Deciziei de plată nr. xxx/20 iunie 

2019 emisă de API - Agenția I., până la soluționarea definitivă a acțiunii având ca obiect 

anularea actului în cauză. 

 

14. Funcționari publici. Salarizare la nivelul maxim în plată. Autoritate de lucru 

judecat. Stabilirea identității de obiect și cauză. Efectele Deciziei CCR nr. 794/2016. 

Distincția dintre hotărâri judecătorești ce vizează aspecte cu aplicabilitate generală și 

cele care vizează situații particulare. Spor de confidențialitate pentru consilieri juridici. 

Caracterul normei ce reglementează acordarea acestui drept salarial. Cazuri de aplicare 

a prevederilor art. 39 alin. 4 din Legea-cadru nr. 153/2017 

 

Cuprins pe materii: Drept administrativ. Funcția publică. 

Indice alfabetic: Funcționari publici: - salarizare la nivel maxim 

- instituții publice subordonate aceluiași ordonator de 

credite 

- decizia CCR nr. 794/2016 

- consilieri juridici 

- spor de confidențialitate 

  Drept procesual civil: - autoritate de lucru judecat 
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- tripla identitate      

Temei de drept: OUG nr. 57/2015, OUG nr. 20/2016, OUG nr. 43/2016 

  Decizia CCR nr. 794/2016 

  Legea nr. 514/2003, Statutul profesiei de consilier juridic 

  Legea nr. 153/2017 art. 38, art. 39 

 

Temeiul de drept ce constituie fundamentul acțiunii este reprezentat de normele 

referitoare la salarizarea personalului bugetar și, în special, cele care reglementează 

principiul salarizării la nivelul maxim aflat în plată în cadrul instituțiilor subordonate 

aceluiași ordonator de credite. Or, esența a ceea ce s-a solicitat în celelalte două dosare și 

analizat prin sentințe, indiferent de modul de formulare a petitului și a temeiului de drept 

invocat, coincide cu ceea ce se pretinde în cauză, respectiv verificarea efectelor juridice ce 

le generează, unele hotărâri judecătorești de recunoaștere a unor drepturi salariale în 

favoarea unor consilieri juridici din cadrul altor prefecturi, asupra situației particulare a 

membrilor de sindicat reprezentați. Invocarea, printre temeiurile de drept, și a dispozițiilor 

Legii nr. 153/2017 nu schimbă cauza acțiunii promovate de către reclamant, câtă vreme 

fundamentul pentru recunoașterea drepturilor salariale solicitate este reprezentat, în 

esență, de aceleași norme, care deja au făcut obiectul unei analize judiciare. 

Sporul de confidențialitate recunoscut de către unele instanțe consilierilor juridici 

din cadrul altor instituții publice similare pârâte, din alte județe, a avut drept temei 

dispozițiile art. 60 din Statutul profesiei de consilier juridic și art. 25 și 26 din Legea nr. 

53/2003, fiind astfel vorba de situații de fapt particulare care nu pot fi avute în vedere la 

stabilirea nivelului de salarizare, în baza principiului salarizării la nivel maxim în cadrul 

instituției prevăzut de legislația privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

pentru anul 2016 și 2017, în limitele stabilite de considerentele Deciziei nr. 794/2016 a 

Curții Constituționale. Prevederile în baza cărora au fost recunoscute aceste drepturi 

salariale prin hotărârile judecătorești invocate, nu constituie norme imperative cu 

aplicabilitate generală, care să creeze drepturi în favoare consilierilor juridici și obligații 

în sarcina instituției publice angajatoare, ci presupun în mod esențial o particularizare, 

având în vedere că însăși acordarea dreptului este supusă negocierii. 

Art. 39 alin. 1 și 4 din Legea nr. 153/2017, aplicarea tranzitorie și posibilitatea 

egalizării la nivelul maxim pentru funcții similare vizează anumite situații particulare 

enumerate restrictiv de către legiuitor: personalul nou-încadrat; personalul 

numit/încadrat în aceeași instituție/autoritate publică pe funcții de același fel; personalul 

promovat în funcții sau în grade/trepte profesionale. Or, din actele dosarului nu rezultă ca 

vreunul din membrii de sindicat reprezentați să se afle în vreuna din aceste situații, 

întrucât, la intrarea în vigoare a acestei legi, aceștia și-au păstrat funcțiile de consilieri 

juridici, gradul profesional și gradația, astfel că în privința salarizării lor sunt aplicabile 

exclusiv prevederile art. 38 din Legea nr. 153/2017. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția Contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 604/22 iulie 2020  

 

Prin Sentința nr. 1532/CA/02.12.2019 pronunțată de Tribunalul Iași s-a admis 

excepția autorității de lucru judecat și s-a respins în consecință acțiunea formulată de 

reclamantul Sindicatul „A” din cadrul Instituției Prefectului - Județul I., în numele și 

pentru membrii  de sindicat CC și alții, în contradictoriu cu  pârâții Prefectul Județului Iași 

și Instituția Prefectului - județul Iași.  

S-a respins ca neîntemeiată acțiunea formulată de reclamantul Sindicatul „A” din 

cadrul Instituției Prefectului - Județul I., în numele și pentru membrii de sindicat CC și 

alții, în contradictoriu cu pârâții Prefectul Județului I. și Instituția Prefectului - județul I. 
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Pentru a pronunța această sentință, prima instanță a reținut, în privința excepției 

autorității lucrului judecat, că din considerentele celor două sentințe invocate, dar și din 

motivarea celor două cereri de chemare în judecată rezultă că în dosarele anterior 

menționare reclamanții CC și alții au solicitat în contradictoriu cu pârâții Instituția 

Prefectului Județului I. și Prefectul Județului I. ca prin hotărârea ce se va pronunța să fie 

obligați pârâții la stabilirea pentru reclamanți a cuantumului salariului brut lunar cu luarea 

în considerare a nivelului maxim al salariului de bază pentru fiecare funcție, grad 

profesional, clasă, gradație care să includă și sporurile acordate prin hotărâri judecătorești 

definitive la nivelul Instituției Prefectului Județului O. și Instituției Prefectului Județului G. 

printre acestea fiind și sporul de confidențialitate și de mobilitate în cuantum de 25% 

aplicat la salariul de bază pentru consilieri juridici.  

Astfel, instanța a reținut că este îndeplinită condiția identității de părți, de obiect și 

de cauză, în ambele cauze fiind invocate efectele  Deciziei nr. 794/2016 a Curții 

Constituționale.  

Pe fondul cauzei, în ceea ce îi privește pe ceilalți reclamanți  instanța a reținut că 

acțiunea acestora este neîntemeiată, întrucât instanțele care au acordat sporul de 

confidențialitate au avut în vedere prevederile art. 60 din Statutul Profesiei de Consilier 

Juridic, însă având în vedere însă perioada pentru care a fost promovată prezenta cerere de 

chemare în judecată a reținut că salarizarea personalului din sistemul bugetar a fost 

reglementata prin Legea nr. 284/2010 cu modificările și completările ulterioare și de Legea 

nr. 153/2017. Niciuna din aceste legi nu reglementează însă sporul de confidențialitate.  

Soluțiile din sentințele depuse la dosar nu pot crea o vocație concretă referitoare la 

drepturile acordate și în privința reclamanților, fiind vorba despre situații de fapt 

particulare nu pot fi avute în vedere la stabilirea nivelului de salarizare menționat de 

reclamanți cu atât mai mult cu cât textul ce făcea trimitere la sporul de confidențialitate 

este inaplicabil în contextul noilor legi de salarizare. De altfel art. 60 alin. 2 din Statutul 

profesiei de consilier juridic nu creează vreun drept concret, ci unul condiționat de 

negociere și care nici măcar nu este cuantificat. 

Împotriva acestei sentințe a promovat recurs recurentul Sindicatul A din cadrul 

Instituției Prefectului Județul I., considerând-o nelegală și netemeinică, raportat la 

prevederile art. 488, alin. l pct. 6 și pct. 8 din C.proc.civ. apreciind că în mod greșit 

instanța de fond a admis excepția autorității de lucru judecat pentru o parte dintre 

reclamanți și a respins ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată pentru restul 

reclamanților. 

Consideră că litigiile dintre părți nu au același obiect, iar fundamentul raportului 

juridic dedus judecății sau, mai concret, cauza juridică sau temeiul de drept pe care sunt 

întemeiate cererile de chemare în judecată sunt total diferite. Obiectul cererii nu se rezumă 

numai la obiectul material pretins, ci se extinde și la dreptul subiectiv referitor la acel 

obiect material. Bunăoară, în cazul acțiunilor personale prin care se cere plata unei sume de 

bani, obiectul este suma pretinsă, dar și dreptul de creanță asupra acestei sume. 

În aplicarea prevederilor legale, 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, 

nivelul salariului de bază/indemnizației de încadrare se va stabili la nivelul maxim aflat în 

plată din cadrul tuturor acestor instituții sau autorități publice subordonate. 

Or, ordonatorul principal de credite pentru toate instituțiile prefectului din țară este 

Ministerul Afacerilor Interne, instituțiile prefectului, în acest context, fiind structuri 

subordonate acestui minister, iar prefectul județului este ordonator terțiar de credite. 

În acest context, precizează că la nivelul Instituției Prefectului Județului G. și 

Instituției Prefectului Județului B. (instituții aflate în subordinea aceluiași ordonator de 

credite), începând cu data de 21.12.2016 se află în plata sporul de confidențialitate de 10% 

din salariul de bază pentru consilieri juridici, acordat prin hotărâri judecătorești definitive. 
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În acest context, din adresele nr. xxx/13.02.2019 a Instituției Prefectului - Județul 

B. și nr. yyy/19.02.2019 a Instituției Prefectului - Județul G. rezultă fără echivoc că șeful 

serviciului juridic și consilierii juridici din cadrul acestor instituții ale prefectului au în 

plată încă din decembrie 2016 sporul de confidențialitate de 10% din salariul de bază 

stabilit în baza unor hotărâri judecătorești definitive și irevocabile. 

Intimații Prefectul Județului I. și Instituția Prefectului I., legal citați, nu au depus 

întâmpinare.  

Analizând sentința recurată, prin prisma motivelor de recurs și a dispozițiilor legale 

aplicabile, Curtea a constatat că recursul este neîntemeiat, pentru următoarele considerente: 

În primul rând, referitor la motivele de recurs invocate, sindicatul recurent a indicat 

ca temei în drept al căii de atac prevederile art. 488 alin. 1 pct. 6 și 8 C.proc.civ. Însă, din 

perspectiva argumentelor prezentate, Curtea a observat că acestea se circumscriu motivelor 

de casare prevăzute de art. 488 alin. 1 pct. 5 C.proc.civ. (criticile referitoare la modul de 

soluționare a excepției autorității de lucru judecat), respectiv pct. 8 (motivele ce se referă la 

respingerea acțiunii ca neîntemeiată în privința unor membri de sindicat). 

Astfel, cu privire la modul de soluționare al excepției autorității de lucru judecat, 

instanța de recurs a reținut că prima instanță a făcut o corectă aplicare normelor de 

procedură ce reglementează autoritatea de lucru judecat, în ceea ce-i privește pe 

reclamanții CC și alții. 

Criticile recurentului vizează greșita reținere a identității de obiect și cauză între 

cele două litigii anterioare și prezentul dosar, apreciind că cele două elemente sunt total 

diferite. 

Contrar susținerilor recurentului și în acord cu prima instanță, s-a observat că parte 

din pretențiile deduse judecății în dosarele nr. XXX și nr. YYY sunt identice cu cele 

prezentate instanței în prezenta cauză. Astfel, se solicită în cauzele referite stabilirea 

cuantumului salariului brut lunar al reclamanților cu luare în considerare a nivelului maxim 

al salariului, prin includerea, printre altele, a unui spor total de 25% de mobilitate (15%) și 

confidențialitate pentru consilieri juridici (10%), precum și emiterea ordinelor de salarizare 

începând cu data de 21.12.2016, făcându-se trimitere la hotărârile judecătorești definitive 

pronunțate de Tribunalul O. și Tribunalul G. 

Prin cererea dedusă prezentei judecății, sindicatul reclamant a solicitat pentru 

aceiași membri de sindicat, CC și alții, emiterea ordinelor de salarizare începând cu data de 

21.12.2016 cu luarea în considerare a nivelului maxim al salariului de bază, care să includă 

sporul de confidențialitate de 10 % aplicat salariului de bază, pentru consilieri juridici. 

Esențial de punctat este faptul că prin toate cele trei cereri de chemare în judecată s-

a solicitat obligarea aceleiași instituții pârâte la emiterea, începând cu aceeași dată 

(21.12.2016), a ordinelor de salarizare, prin care să fie stabilit salariul de bază la nivelul 

maxim în plată, astfel că pretențiile deduse judecății reprezintă drepturi salariale, ce 

constituie diferența între nivelul salariilor reclamanților aflat în plată și salariul de bază al 

altor consilieri juridici din cadrul altor prefecturi, aceste salarii din urmă incluzând sume 

corespunzătoare sporului de confidențialitate pentru consilieri juridici.  

Nu pot fi reținute susținerile recurentului privind faptul că sporul cu privire la care 

s-au pronunțat instanțele în dosarele mai sus indicate era un drept salarial diferit, ce se 

acorda întreg personalului din instituția publică pârâtă, în timp ce în cauză este în discuție 

un drept salarial special ce trebuie acordat doar consilierilor juridici. Aceste susțineri sunt 

în contradicție cu chiar petitul cererilor de chemare în judecată înregistrate în dosarele nr. 

XXX și nr. YYY, dar și cu sentințele pronunțate, din considerentele cărora rezultă, în mod 

neechivoc, că sporul de confidențialitate a fost solicitat ca un drept special recunoscut prin 

hotărâri judecătorești unor consilieri juridici în temeiul Statului profesiei de consilier 

juridic. 

De asemenea, deși în prezenta cauză cererea s-a limitat doar la solicitarea sporului 

de confidențialitate pentru consilieri juridici de 10%, fără a mai pretinde și sporul de 
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mobilitate, această împrejurare nu exclude identitatea parțială de obiect și este suficientă 

pentru a se constata, în condițiile art. 431 C.proc.civ., autoritatea de lucru judecat. 

În ceea ce privește cauza cererii de chemare în judecată, Curtea a reținut că temeiul 

de drept, ce constituie fundamentul acțiunii sindicatului, în numele și pentru membrii de 

sindicat CC și alții, este reprezentat de normele referitoare la salarizarea personalului 

bugetar și, în special, cele care reglementează principiul salarizării la nivelul maxim aflat 

în plată în cadrul instituțiilor subordonate aceluiași ordonator de credite.  

Or, esența a ceea ce s-a solicitat în celelalte două dosar și analizat prin sentințele nr. 

240/15.02.2018 și nr. 1723/17.10.2017 ale Tribunalului I., indiferent de modul de 

formulare a petitului și a temeiului de drept invocat, coincide cu ceea ce se pretinde în 

cauză, respectiv  verificarea efectelor juridice ce le generează, unele hotărâri judecătorești 

de recunoaștere a unor drepturi salariale în favoarea unor consilieri juridici din cadrul altor 

prefecturi, asupra situației particulare a membrilor de sindicat reprezentați. Astfel, dreptul 

pretins în cauză își are izvorul în modul interpretare și aplicare a dispozițiilor privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice aplicabile pentru anul 2016, respectiv 

OUG nr. 57/2015, astfel cum a fost modificată și completată succesiv prin OUG nr. 

20/2016 și OUG nr. 43/2016, toate prin prisma efectelor Deciziei nr. 794/2016 a Curții 

Constituționale.  

Invocarea, printre temeiurile de drept, și a dispozițiilor Legii nr. 153/2017 nu 

schimbă cauza acțiunii promovate de reclamant, câtă vreme fundamentul pentru 

recunoașterea drepturilor salariale solicitate este reprezentat, în esență, de aceleași norme, 

care deja au făcut obiectul unei analize judiciare. 

Pentru aceste considerente, instanța de recurs a constatat că în privința membrilor 

de sindicat CC și alții, corect a reținut prima instanță incidența autorității de lucru judecat 

prin raportare la sentințele nr. 240/15.02.2018 și nr. 1723/17.10.2017 ale Tribunalului I. 

Referitor la interpretarea și aplicarea normelor de drept material, Curtea a reținut că 

membrii de sindicat reprezentați au calitatea de funcționar public, ocupând funcțiile de 

consilier juridic, în cadrul Instituției Prefectului Județului I. 

Prin prezenta acțiune s-a solicitat, așa cum s-a arătat și mai sus, obligarea aceleiași 

instituții pârâte la emiterea, începând cu aceeași dată (21.12.2016) a ordinelor de salarizare, 

prin care să fie stabilit salariul de bază la nivelul maxim în plată, susținând că există o 

diferență între nivelul salariilor reclamanților aflat în plată și salariul de bază al altor 

consilieri juridici din cadrul altor prefecturi, aceste salarii din urmă incluzând sume 

corespunzătoare sporului de confidențialitate pentru consilieri juridici recunoscut prin 

hotărâri judecătorești. 

Într-adevăr, prin hotărâri judecătorești definitive au fost recunoscute în favoarea 

altor funcționari publici din cadrul altor instituții ale prefectului sporul de confidențialitate 

în cuantum de 10% aplicat la salariul de bază pentru consilieri juridici, în aceste sens  fiind 

indicate sentințele nr. 2389/03.07.2007 și nr. 2641/21.09.2007 ale Tribunalului Gorj, 

precum și decizia nr. 132/2018 a Curții de Apel Galați. 

Consideră sindicatul reclamant că membrii de sindicat reprezentați sunt îndreptățiți 

la stabilirea unui salariu care să includă și sporul de confidențialitate în baza Deciziei nr. 

794/2016 a Curții Constituționale, începând cu data de 21.12.2016 (data publicării deciziei 

în Monitorul Oficial). 

Într-adevăr, trebuie avut în vedere faptul că forța obligatorie a deciziilor Curții 

Constituționale, prevăzută de art. 147 alin. 4 din Constituția României, republicată, se 

atașează dispozitivului și considerentelor pe care se întemeiază raționamentul juridic, în 

acest sens relevanța Deciziei Plenului Curții Constituționale nr. 1/1995 privind 

obligativitatea deciziilor sale pronunțate în cadrul controlului de constituționalitate, potrivit 

căreia „puterea de lucru judecat ce însoțește actele jurisdicționale, deci și deciziile Curții 

Constituționale, se atașează nu numai dispozitivului, ci și considerentelor pe care se 

sprijină soluția adoptată”. 
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Astfel, prin par. 32 al Deciziei nr. 794/2016 a Curții Constituționale s-a stabilit că, 

urmare a declarării neconstituționalității art. 3
1
 alin. 1

2
 din OUG nr. 57/2015, introdus prin 

OUG nr. 43/2016, nivelul maxim la salariului de bază/indemnizației de încadrare la care se 

face egalizarea „trebuie să includă și drepturile stabilite sau recunoscute prin hotărâri 

judecătorești. Așadar personalul care beneficiază de aceleași condiții trebuie să fie 

salarizat la nivelul maxim al salariului de bază/indemnizației de încadrare din cadrul 

acelei categorii profesionale și familii ocupaționale, indiferent de instituție sau autoritatea 

publică.” 

Cu toate acestea, concluzia ce se desprinde din considerentele deciziei de 

neconstituționalitate, mai sus indicate, are la bază un raționament juridic bazat pe o 

premisă esențială, evidențiată la par. 26 al Deciziei nr. 794/2016 a Curții Constituționale, 

în care s-a subliniat diferența dintre „hotărârile judecătorești prin care s-a recunoscut 

majorarea indemnizației de încadrare, cum sunt cele prin care s-au stabilit majorările de 

2%, 5 % și respectiv 11% acordate magistraților și personalului asimilat”, punctând că 

acestea au aplicabilitate generală (întrucât privesc valoarea de referință sectorială), și 

„ipotezele în care, tot prin hotărâre judecătorească, ar fi fost recunoscute anumite drepturi 

în baza unor situații de fapt particulare, fără aplicabilitate generală (cum ar fi, spre 

exemplu ipoteza în care o persoană a avut recunoscut sporul de doctorat)”.  

Or, așa cum a constatat și prima instanță, sporul de confidențialitate recunoscut de 

către unele instanțe consilierilor juridici din cadrul altor instituții publice similare pârâte, 

din alte județe, a avut drept temei dispozițiile art. 60 din Statutul profesiei de consilier 

juridic și art. 25 și 26 din Legea nr. 53/2003, fiind astfel vorba de situații de fapt particulare 

care nu pot fi avute în vedere la stabilirea nivelului de salarizare, în baza principiului 

salarizării la nivel maxim în cadrul instituției prevăzut de legislația privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice pentru anul 2016 și 2017, în limitele stabilite de 

considerentele Deciziei nr. 794/2016 a Curții Constituționale. 

Curtea a mai subliniat că, deși sindicatul reclamant nu a solicitat recunoașterea 

pentru membrii de sindicat reprezentați a dreptului de a încasa sumele corespunzătoare 

sporului de confidențialitate direct în baza prevederilor Statutului consilierilor juridici, ci în 

temeiul principiului egalizării salariului la nivelul maxim aflat în plată pentru aceeași 

categorie profesională, totuși este relevant de reținut că prevederile în baza cărora au fost 

recunoscute aceste drepturi salariale prin hotărârile judecătorești invocate, nu constituie 

norme imperative cu aplicabilitate generală, care să creeze drepturi în favoare consilierilor 

juridici și obligații în sarcina instituției publice angajatoare, ci presupun în mod esențial o 

particularizare, având în vedere că însăși acordarea dreptului este supusă negocierii. 

În aceste condiții, tocmai caracterul negociabil al dreptului recunoscut în favoarea 

altor consilieri juridici din cadrul altor instituții publice similare, din alte județe, constituie 

elementul de diferențiere care justifică stabilirea drepturilor salariale în mod diferențiat. 

Pe de altă parte, recurentul a invocat și dispozițiile cuprinse în Legea-cadru nr. 

153/2017 în vederea obținerii egalizării salariului membrilor de sindicat reprezentați cu 

salariul consilierilor juridici din cadrul altor prefecturi care au obținut pe cale judiciară 

plata sporului de confidențialitate, însă prevederile art. 39 alin. 1 și 4 din această lege nu 

sunt aplicabile în cauză. 

Astfel, dispozițiile invocate de către recurentul sindicat se referă la aplicarea 

tranzitorie de Legii nr. 153/2017, până la aplicarea integrală a prevederilor prezentei legi, 

respectiv până la stabilirea salariilor de bază și a celorlalte drepturi salariale pe baza 

prevederilor din anexele acestui act normativ.  

De asemenea, așa cum rezultă din art. 39 alin. 1 și 4 din Legea nr. 153/2017, 

aplicarea tranzitorie și posibilitatea egalizării la nivelul maxim pentru funcții similare 

vizează anumite situații particulare enumerate restrictiv de către legiuitor: personalul nou-

încadrat; personalul numit/încadrat în aceeași instituție/autoritate publică pe funcții de 

același fel; personalul promovat în funcții sau în grade/trepte profesionale. Or, din actele 
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dosarului nu rezultă ca vreunul din membrii de sindicat reprezentați să se afle în vreuna din 

aceste situații, întrucât, la intrarea în vigoare a acestei legi, aceștia și-au păstrat funcțiile de 

consilieri juridici, gradul profesional și gradația, astfel că în privința salarizării lor sunt 

aplicabile exclusiv prevederile art. 38 din Legea nr. 153/2017. 

În fine, Curtea a mai amintit că potrivit art. 1 alin. 3 din Legea nr. 153/2017 

„începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, drepturile salariale ale personalului 

prevăzut la alin. (1) sunt și rămân, în mod exclusiv, cele prevăzute în prezenta lege”. În 

aceste condiții, se poate reține că legalitatea modului de determinare a cuantumului 

salariului de bază al membrilor de sindicat reprezentați trebuie verificată exclusiv prin 

interpretarea și aplicare dispozițiilor cuprinse în anexa la Legea nr. 153/2017 și nu prin 

raportare la un nivel maxim de salarizare pentru funcții similare din cadrul altor instituții 

publice subordonate aceluiași ordonator de credite, chiar dacă un nivel de salarizare diferit 

rezultă din faptul că, în cazuri particulare, au fost acordate drepturi salariale prin hotărâri 

judecătorești. 

Pentru toate aceste considerente, a fost respins ca nefondat, niciunul din motivele 

de nelegalitate invocate neputând conduce la casarea sentinței Tribunalului I. 

 

15. Drept procesual fiscal. Decizie de angajare a răspunderii solidare. 

Comunicarea prin publicitate a actului administrativ fiscal. Legalitate. Tardivitatea 

contestației administrativ-fiscale. Lipsa de relevanță a recomunicării actului 

administrativ la cererea contribuabilului și a împrejurării că acesta locuia într-un alt 

stat 

 

Cuprins pe materii: Drept procesual fiscal. 

Indice alfabetic: Contestație administrativ fiscală: 

- termenul de contestare 

- comunicarea actului administrativ 

- decizie de angajare a răspunderii solidare 

Temei de drept: Legea nr. 207/2015 (Cod procedură fiscală) art. 26, art. 47, art. 

470 

 

Decizia de angajare a răspunderii solidare, act administrativ fiscal conform 

prevederilor art. 26 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, se comunică celui căruia îi 

este destinat în condițiile stabilite de art. 47 din același act normativ. Potrivit dispozițiilor 

art. 270 alin.  (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, contestația 

se depune în termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, sub 

sancțiunea decăderii. 

Împrejurarea că decizia de angajare a răspunderii solidare a fost comunicată din 

nou la solicitarea reclamantului recurent nu prezintă relevanță întrucât recomunicarea 

actului la cerere sau chiar din oficiu nu are ca efect repunerea contribuabilului în 

termenul de 45 de zile pentru formularea contestației în condițiile în care dreptul la 

contestație a fost exercitat cu nerespectarea prevederilor legale instituite în materie. 

Întrucât comunicarea deciziei de angajare a răspunderii solidare a fost efectuată 

conform regulilor impuse prin Codul de procedură fiscală, mai întâi prin serviciul poștal, 

apoi prin publicare pe internet, este, de asemenea, lipsită de relevanță împrejurarea că 

reclamantul recurent se afla în alt stat și că din acest motiv nu ar fi putut intra în posesia 

plicului expediat de organul fiscal.  
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Curtea de Apel Iași, Secția Contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 615/27.07.2020 

 

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Iași sub nr. 

XXX, reclamantul AA a chemat-o în judecată pe pârâta Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice I., solicitând instanței ca prin hotărârea pe care o va pronunța să anuleze 

decizia nr. xxx/05.12.2018, emisă de pârâtă. 

Prin cererea depusă la data de 03.05.2019 și precizată în data de 25.09.2019, 

reclamantul a arătat că solicită și anularea deciziei de angajare a răspunderii solidare nr. 

69/09.03.2018 în contradictoriu cu pârâta Administrația Județeană a Finanțelor Publice 

Iași. 

Prin sentința nr. 1261/2019, Tribunalul Iași a respins cererea de chemare în 

judecată. 

Împotriva acestei sentințe a declarat recurs reclamantul AA, arătând că sentința este 

nelegală și netemeinică, în cauză fiind incident motivul de casare prevăzut de dispozițiile 

art. 488 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură civilă. 

În motivarea recursului său, reclamantul recurent a susținut că a depus în termen 

contestația la organul fiscal la data de 06.11.2018, întrucât a luat cunoștință de decizia 

contestată la data de 17.10.2018 când i-a fost comunicată efectiv, astfel că a respectat 

dispozițiile art. 270 alin. (1) din Legea nr. 207/2015. La dosar sunt înscrisuri care atestă 

faptul că plicul expediat de organul fiscal prin scrisoare recomandată cu confirmare de 

primire a fost returnat la postă la data de 22.03.2018, cu mențiunea lipsei destinatarului de 

la domiciliu. La acel moment, reclamantul recurent nu se afla în România și din acest 

motiv nu a putut intra în posesia plicului expediat de organul fiscal, ceea ce însemnă că nu 

a luat la cunoștință despre actul administrativ. În plus, nu există certitudinea că acel plic 

conținea decizia contestată. 

În continuarea motivării recursului, reclamantul recurent a reiterat, pe fondul 

cauzei, aspectele invocate în cererea de chemare în judecată. 

Analizând actele și lucrările dosarului, precum și dispozițiile legale aplicabile în 

cauză, Curtea de Apel a constatat, în raport de motivele de recurs și argumentele invocate, 

că recursul declarat este neîntemeiat, pentru motivele ce urmează. 

Prin decizia nr. xxx/09.03.2018, s-a dispus angajarea răspunderii reclamantului 

recurent în solidar cu debitoarea SC D SRL, conform prevederilor dispozițiilor art. 25 alin. 

(2), lit. c) și d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Împotriva 

deciziei nr. xxx/09.03.2018, reclamantul recurent a formulat contestație la data de 6 

noiembrie 2018 la organul administrativ emitent, ce a fost respinsă prin decizia nr. 

xxx/05.12.2018, ca nefiind depusă în termen. 

Nemulțumit fiind de soluția de respingere a contestației, reclamantul recurent s-a 

adresat instanței de contencios administrativ și fiscal, susținând că a respectat termenul de 

introducere a contestației. 

Contrar susținerilor reclamantului recurent, Curtea de Apel a constatat că organul 

fiscal și prima instanță de judecată au aplicat just dispozițiile legale privind termenul de 

formulare a contestației împotriva deciziei de angajare a răspunderii solidare, stabilind 

corect faptul că la data de 6 noiembrie 2018, termenul era împlinit. 

Decizia de angajare a răspunderii solidare, act administrativ fiscal conform 

prevederilor art. 26 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, se comunică celui căruia îi este 

destinat în condițiile stabilite de art. 47 din același act normativ. Potrivit dispozițiilor art. 

270 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, contestația se 

depune în termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, sub 

sancțiunea decăderii. 

Art. 47 din cod prevede că actul administrativ fiscal emis pe suport hârtie poate fi 

comunicat prin poștă, remitere ori publicitate, după caz. În ipoteza în care comunicarea se 
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realizează prin intermediul unui serviciu poștal, actul administrativ fiscal este trimis la 

domiciliul fiscal, prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. În cazul în 

care comunicarea prin poștă nu a fost posibilă, aceasta se realizează prin publicitate, actul 

fiind considerat comunicat în termen de 15 zile de la data afișării anunțului de publicare. 

În prezenta cauză, decizia de angajare a răspunderii solidare nr. xxx a fost emisă la 

data de 09.03.2018, fiind comunicată reclamantului prin scrisoare recomandată cu 

confirmare de primire, la domiciliul fiscal declarat la Oficiului Registrului Comerțului de 

pe lângă Tribunalul Iași, scrisoarea fiind returnată de poștă la data de 23.03.2018 ca urmare 

a lipsei destinatarului de la domiciliu. Ca urmare a returnării, decizia nr. xxx/09.03.2018 a 

fost publicată pe pagina de internet a ANAF prin anunțul colectiv nr. 20124/30.03.2018, 

astfel cum reiese din procesul-verbal de îndeplinire a procedurii nr. 20124/30.03.2018. Așa 

fiind, decizia a fost legal comunicată la data de 17.04.2018, de la care începe să curgă 

termenul de 45 zile prevăzut de dispozițiile art. 270 alin. (1) din cod. Cum reclamantul 

recurent a depus contestația la organul fiscal la data de 06.11.2018, este evident că 

termenul de 45 de zile a fost depășit. 

Împrejurarea că decizia de angajare a răspunderii solidare a fost comunicată din 

nou la data de 17.10.2018 la solicitarea reclamantului recurent nu prezintă relevanță, 

întrucât recomunicarea actului la cerere sau chiar din oficiu nu are ca efect repunerea 

contribuabilului în termenul de 45 de zile pentru formularea contestației în condițiile în 

care dreptul la contestație a fost exercitat cu nerespectarea prevederilor legale instituite în 

materie. 

Întrucât comunicarea deciziei de angajare a răspunderii solidare a fost efectuată 

conform regulilor impuse prin Codul de procedură fiscală, mai întâi prin serviciul poștal, 

apoi prin publicare pe internet, este, de asemenea, lipsită de relevanță împrejurarea că 

reclamantul recurent se afla în alt stat și că din acest motiv nu ar fi putut intra în posesia 

plicului expediat de organul fiscal.  

Având în vedere că la dosarul primei instanțe se află copia formularului confirmării 

de primire în care a fost menționată expres și clar decizia xxx/09.03, Curtea de Apel a 

constatat că neîntemeiată este și susținerea potrivit căreia nu ar exista certitudinea că plicul 

expediat conținea decizia contestată.  

Constatând față de cele ce precedă că motivul de recurs prevăzut de dispozițiile art. 

488 alin. (1) pct. 8 C.proc.civ. nu este incident în cauză, Curtea de Apel, în temeiul 

dispozițiilor art. 20 din Legea nr. 554/2004 și ale art. 496 C.proc.civ., a respins, ca 

nefondat, recursul formulat de reclamantul recurent AA împotriva sentinței nr. 1261/2019, 

pronunțate de Tribunalul Iași. 

 

16. Suspendarea executării actului administrativ. Admisibilitatea acțiunii. Proces 

verbal de suspendare a dreptului de utilizare a autovehiculului și ridicarea certificatului 

de înmatriculare și a plăcuțelor. Sancțiune contravențională complementară specială. 

Verificarea legalității de către instanța de contencios administrativ 

 

Cuprins pe materii: Drept administrativ. 

Indice alfabetic: Act administrativ: 

- suspendare executare act administrativ 

- admisibilitate acțiune 

- sancțiune contravențională complementară 

- suspendarea dreptului de utilizare a unui autovehicul 

Temei de drept:  Legea nr. 38/2003 art. 56, art. 58 ind. 1,  

   OUG nr. 34/2010 

   Legea nr. 554/2004 art. 2 alin. 1 lit. c, art. 14 

   OG nr. 2/2001 
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Dispozițiile art. 58 ind. 1 au fost introduse în Legea nr. 38/2003 prin dispozițiile 

O.U.G. nr. 34/2010 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii 

transporturilor ilicite de mărfuri și de persoane, act normativ care la art. V prevede: „Art. 

V - Împotriva măsurii de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin 

reținerea certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare se 

poate formula plângere la instanța de contencios administrativ, în condițiile legii.” 

Rezultă din coroborarea acestor dispoziții legale cu cele ale art. 58 ind. 1 din 

Legea nr. 38/2003 că sancțiunea suspendării dreptului de utilizare a vehiculului pe o 

perioada de 6 luni are un regim juridic distinct de sancțiunile contravenționale 

complementare reglementate de art. 56 alin. 1 din lege.  

Astfel, sancțiunea se aplică printr-un proces verbal distinct, după întocmirea 

procesului verbal de constatare a contravenției, prin acest proces verbal reținându-se și 

plăcutele cu numărul de înmatriculare și certificatul de înmatriculare. Cât privește 

modalitatea de contestare a acestei sancțiuni, prin derogare de la dispozițiile art. 57 din 

Legea nr. 38/2003 (care face trimitere la dispozițiile OG nr. 2/2001) art. V din OUG nr. 

34/2010 prevede în mod expres ca împotriva măsurii se poate formula plângere la instanța 

de contencios administrativ, în condițiile legii. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția Contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 632/3 august 

2020 

Prin sentința nr. 604/ca din data de 13.07.2020, Tribunalul Iași a respins ca 

inadmisibilă cererea de suspendare a executării dreptului de utilizare a autovehiculului 

formulată de reclamanții „A.” SRL, R. și B.B., măsură dispusă prin procesul - verbal de 

contravenție seria PNTX nr. xxx/17.02.2020 încheiat de Inspectoratul de Poliție al 

Județului N. și prin procesul-verbal de reținere a plăcutelor din 17.02.2020 emis de 

Inspectoratul de Poliție al Județului N. 

Împotriva sentinței nr. 604/ca din data de 13.07.2020 pronunțate de Tribunalul Iași 

au promovat recurs reclamanții S.C. „A.” S.R.L. și B.B., invocând incidența motivului de 

casare prevăzut de dispozițiile art. 488 alin. (1) pct. 8 C.proc.civ. 

În susținerea căii de atac promovate, recurenții au arătat că, în ceea ce îl privește pe 

B.B., proprietar al autoturismului cu nr. de înmatriculare XXX, acest proces-verbal este, 

fără îndoială, un act administrativ, întrucât are caracter unilateral individual, fiind emis de 

o autoritate publică – I.P.J. N. – în vederea executării ori a organizării executării legii, 

adică executarea dispozițiile Legii nr. 38/2003 în baza căreia a fost dispusă emiterea 

procesului-verbal de contravenție și sancțiunile principale și complementare, cu referire 

expresă în acest caz la măsura reținerii plăcuțelor și certificatului de înmatriculare. 

Consecința emiterii acestui act a fost modificarea unor raporturi juridice și anume 

suspendarea dreptului de circulație pe drumurile publice în perioada de derulare a 

procedurii de judecată a plângerii procesului-verbal de contravenție, care nu are efect 

suspensiv asupra acestui tip de măsură complementară. 

Or, măsurile dispuse prin actele administrative emise au, la rândul lor, caracter 

administrativ și reprezintă o prelungire a actului administrativ cu caracter individual emis. 

Întrucât O.G. nr. 2/2001 nu prevede o procedură pentru suspendarea măsurilor 

complementare, incidente devin dispozițiile cu caracter general ale Legii nr. 544/2004, 

inclusiv cele ale art. 14 din acest act normativ. 

Intimatul Inspectoratul de Poliție al Județului Neamț a formulat întâmpinare, 

solicitând respingerea recursului ca nefondat și menținerea sentinței nr. 604/13.07.2020 

pronunțată de Tribunalul Iași, ca fiind legală și temeinică. 
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Analizând actele și lucrările dosarului de față, Curtea a reținut că recursul este 

întemeiat pentru următoarele considerente: 

Din înscrisurile de la dosar rezultă că prin procesul verbal seria PNTX nr. 

xxx/17.02.2020 recurenta „A.” SRL a fost sancționată cu amendă în sumă de 50.000 lei în 

temeiul art. 7 alin. 2 și art. 55 pct. 5 lit. a) din Legea nr. 38/2003, în procesul verbal fiind 

făcută mențiunea că se dispune și suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului pe o 

perioada de 6 luni conform art. 58 ind. 1 alin. 1 din Legea nr. 38/2003 

Prin procesul verbal de reținere a plăcutelor cu numărul de înmatriculare și a 

certificatului de înmatriculare din data de 17.02.2020 întocmit d e I.P.J. N. în baza art. 58 

ind. 1 alin. 1 din Legea nr. 38/2003 s-a dispus suspendarea dreptului de utilizare a 

autovehiculului înmatriculat sub nr. XXX pentru o perioada de 6 luni reținându-se și 

certificatul de înmatriculare al autovehiculului și plăcutele cu numărul de înmatriculare. 

În cuprinsul acestui proces verbal s-a făcut mențiunea că împotriva măsurii se poate 

face plângere la instanța de contencios administrativ în condițiile Legii nr. 554/2004.  

Obiectul cauzei de față îl reprezintă cererea formulată de reclamanții recurenți „A.” 

SRL, R. și B.B., care, în temeiul art. 14 din Legea nr. 554/2004, au solicitat a se dispune 

suspendarea executării măsurii suspendării dreptului de utilizare a autovehiculului 

înmatriculat sub nr. XXX, măsură dispusă prin procesul verbal de contravenție seria PNTX 

nr. xxx/17.02.2020 încheiat de IPJ N. și prin procesul verbal de reținere a plăcutelor cu 

numărul de înmatriculare și a certificatului de înmatriculare din 17.02.2020 emis de IPJ N.  

Prima instanță a invocat din oficiu excepția inadmisibilității cererii raportat la 

prevederile art. 2 lit. c) din Legea nr. 554/2004, respingând prin sentința recurată cererea 

formulată ca inadmisibilă.  

Potrivit ar. 55 pct. 5 lit. a) din Legea nr. 38/2003: „Constituie contravenții 

următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, 

să fie considerate infracțiuni, și se sancționează după cum urmează: (…) 5. cu amendă de 

la 25.000 lei la 50.000 lei: a) aplicabilă transportatorilor pentru nerespectarea prevederilor 

art. 7 și 8;” 

Potrivit art. 56 alin. 1 din Legea nr. 38/2003: „Pe lângă sancțiunile prevăzute la art. 

55 se dispun și măsuri administrative, ca sancțiuni complementare, privind reținerea, 

suspendarea, retragerea sau anularea, după caz, a unor autorizații, copii conforme, atestate 

profesionale sau contracte”, iar art. 57 din aceeași lege prevede: „Dispozițiile prezentului 

capitol se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul 

juridic al contravențiilor, astfel cum a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, 

cu modificările ulterioare”. 

Rezultă din aceste dispoziții legale că pentru săvârșirea contravențiilor 

reglementate de Legea nr. 38/2003 pot fi aplicate atât sancțiuni contravenționale 

principale, cât și sancțiuni complementare, legea incluzând în mod expres în aceasta din 

urma categorie  măsurile administrative privind reținerea, suspendarea, retragerea sau 

anularea, după caz, a unor autorizații, copii conforme, atestate profesionale sau contracte. 

Indiferent ca este vorba de sancțiunile contravenționale principale sau complementare, 

contestarea acestora poate fi făcuta în condițiile O.G. nr. 2/2001, având în vedere 

dispozițiile art. 57 din legea nr. 38/2003 anterior citate. 

Pe de altă parte însă, potrivit art. 58 ind. 1 din Legea nr 38/2003: „(1) În cazul 

utilizării unui autoturism pentru transportul public de persoane fără ca acesta să dețină 

autorizație taxi sau, după caz, copie conformă ori dacă aceste documente au valabilitatea 

depășită sau nu sunt conforme cu transportul efectuat ori cu prevederile prezentei legi, 

precum și în cazurile prevăzute la art. 20 alin. (7) și art. 36 alin. (3), odată cu aplicarea 

sancțiunii contravenționale, prevăzută de prezenta lege, se suspendă dreptul de utilizare a 

autoturismului respectiv pentru 6 luni.  
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(2) Suspendarea dreptului de utilizare a autoturismului se realizează prin reținerea 

certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare de către ofițerii 

și/sau agenții de poliție din cadrul Poliției Române care au calitatea de polițiști rutieri. 

(3) Plăcuțele cu numărul de înmatriculare împreună cu certificatul de înmatriculare 

și o copie a proceselor-verbale de constatare a contravenției și de reținere a plăcuțelor cu 

numărul de înmatriculare și a certificatului de înmatriculare se predau, în termen de 

maximum 3 zile, inspectoratului județean de poliție, respectiv Direcției Generale de Poliție 

a Municipiului București, care notifică deținătorului autoturismului faptul că suspendarea 

dreptului de utilizare a acestuia încetează la 6 luni de la data procesului-verbal de reținere a 

acestora. 

(4) Suspendarea notificată a dreptului de utilizare a autoturismului încetează, iar 

plăcuțele cu numărul de înmatriculare și certificatul de înmatriculare se restituie, la cerere, 

dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: a) au trecut cel puțin 30 de zile de la 

data procesului-verbal de reținere; b) se depune dovada achitării amenzii contravenționale. 

(5) După epuizarea unui termen notificat de suspendare a dreptului de utilizare a 

autoturismului, dacă nu se face dovada achitării amenzii contravenționale, se notifică 

deținătorului prelungirea suspendării pentru încă 6 luni. 

(6) Dacă în decurs de cel mult 12 luni de la încetarea ultimei suspendări a dreptului 

de utilizare a autoturismului se aplică o nouă suspendare, nu se mai poate beneficia de 

reducerea termenului prevăzut la alin. (4) lit. a). 

(7) Pe perioada suspendării dreptului de utilizare a autoturismului acesta nu poate fi 

reînmatriculat.” 

Dispozițiile art. 58 ind. 1 au fost introduse în Legea nr. 38/2003 prin dispozițiile 

O.U.G. nr. 34 din 12 aprilie 2010 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în 

scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri și de persoane, act normativ care la art. 

V prevede: „Împotriva măsurii de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul 

prin reținerea certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare se 

poate formula plângere la instanța de contencios administrativ, în condițiile legii. ” 

Curtea a reținut că prin Anexa Nr. 1 (Procedură privind aplicarea măsurii de 

suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin reținerea plăcuțelor cu 

numărul de înmatriculare și a certificatului de înmatriculare) a Ordinului Comun al 

Ministerului Afacerilor Interne nr. nr. 108 din 4 mai 2010 și Ministerului Transporturilor și 

Infrastructurii nr. 368 din 10 mai 2010 pentru aprobarea Procedurii privind aplicarea 

măsurii de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin reținerea plăcuțelor 

cu numărul de înmatriculare și a certificatului de înmatriculare, precum și a Procedurii 

privind modalitatea concretă prin care contravenientul face dovada îndeplinirii condițiilor 

legale pentru continuarea transportului/deplasării, precum și condițiile necesare care 

trebuie îndeplinite pentru încetarea măsurii de imobilizare, a fost reglementata la art. 5 alin 

1-4 modalitatea de aplicare a sancțiunii suspendării dreptului de utilizare a autovehiculului 

astfel: „(1) Măsura de suspendare se aplică de către inspectori sau polițiști rutieri, pentru o 

perioadă de 6 luni, în cazul nedeținerii de către contravenient a documentelor specifice 

transportului efectuat și a documentelor necesare pentru efectuarea pregătirii practice în 

vederea obținerii permisului de conducere, după caz, în situațiile prevăzute de legislația în 

vigoare. 

(2) După întocmirea procesului-verbal de constatare a contravenției, agentul 

constatator aplică măsura de suspendare, întocmind în acest sens procesul-verbal de 

reținere a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare și a certificatului de înmatriculare, 

denumit în continuare proces-verbal de reținere, al cărui model este prevăzut în anexele nr. 

1a) și 1b). 

(3) Procesul-verbal de reținere se întocmește în două exemplare. Un exemplar se 

înmânează conducătorului autovehiculului sau, în caz de refuz al primirii, se comunică de 

către agentul constatator contravenientului. 
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(4) Suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului operează din momentul 

încheierii procesului-verbal de reținere, chiar dacă s-au reținut doar plăcuțele cu numărul 

de înmatriculare”. 

Rezultă din coroborarea acestor dispoziții legale cu cele ale art. 58 ind. 1 din Legea 

nr. 38/2003 ca sancțiunea suspendării dreptului de utilizare a vehiculului pe o perioadă de 

6 luni are un regim juridic distinct de sancțiunile contravenționale complementare 

reglementate de art. 56 alin. 1 din lege.  

Astfel, sancțiunea se aplica printr-un proces verbal distinct, după întocmirea 

procesului verbal de constatare a contravenției, prin acest proces verbal reținându-se și 

plăcutele cu numărul de înmatriculare și certificatul de înmatriculare. Cât privește 

modalitatea de contestare a acestei sancțiuni, prin derogare de la dispozițiile art. 57 din 

Legea nr. 38/2003 (care face trimitere la dispozițiile OG nr. 2/2001) art. V din OUG nr. 

34/2010 prevede în mod expres ca împotriva măsurii se poate formula plângere la instanța 

de contencios administrativ, în condițiile legii. 

Or, potrivit art. 2 alin. 1 lit. g din Legea nr. 554/2004: „(1) În înțelesul prezentei 

legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: (…) g) instanță de 

contencios administrativ, denumită în continuare instanță - Secția de contencios 

administrativ și fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție, secțiile de contencios 

administrativ și fiscal ale curților de apel și tribunalele administrativ-fiscale;”. 

De altfel în concret, în prezenta cauză, prin procesul verbal de reținere a plăcutelor 

cu numărul de înmatriculare și a certificatului de înmatriculare din data de 17.02.2020 

întocmit de I.P.J. N. în baza art. 58 ind. 1 alin. 1 din Legea nr. 38/2003 s-a dispus în mod 

expres suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului înmatriculat sub nr. XXX 

pentru o perioada de 6 luni reținându-se și certificatul de înmatriculare al autovehiculului și 

plăcuțele cu numărul de înmatriculare, fiind făcută mențiunea expresă că măsura aplicată 

poate fi contestată în fața instanței de contencios administrativ în condițiile Legii nr. 

554/2004.  

În consecință, contrar celor reținute de prima instanță, Curtea a constatat că 

procesul verbal de reținere a plăcutelor cu numărul de înmatriculare și a certificatului de 

înmatriculare din data de 17.02.2020 are natura unui act administrativ în sensul art. 2 lit. c 

din Legea nr. 554/2004, măsura aplicată prin acest proces verbal, cea a suspendării 

dreptului de utilizare a vehiculului putând fi contestată în fața instanței de contencios 

administrativ în condițiile reglementate de dispozițiile Legii nr. 554/2004.  

Faptul că în prezenta cauză măsura suspendării dreptului de utilizare a 

autovehiculului a fost menționată și în procesul verbal de constatare și sancționare a 

contravențiilor nu este de natură să schimbe această concluzie a instanței din moment ce, 

potrivit dispozițiilor legale anterior citate, măsura suspendării dreptului de utilizare a 

vehiculului pe o perioadă de 6 luni se aplică printr-un proces verbal distinct, încheiat după 

întocmirea procesului-verbal de constatare a contravenției, iar contestarea măsurii se face 

în fața instanței de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, nefiind 

incidente în privința acestei masuri dispozițiile OG nr. 2/2001 față de dispozițiile exprese 

ale art. V din OUG nr. 34/2010. 

În consecință, Curtea a reținut că hotărârea primei instanțe a fost dată cu aplicarea 

greșită a dispozițiilor art. 58 ind. 1 din Legea nr. 38/2003, fiind incident motivul de casare 

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

Față de aceste considerente, Curtea a admis recursul declarat în cauză, a casat în tot 

sentința nr. 604/13.07.2020/ca a Tribunalului Iași și a respins excepția inadmisibilității 

acțiunii. Întrucât respingând acțiunea ca inadmisibilă prima instanța a soluționat cauza fără 

a intra în cercetarea fondului, raportat la prevederile art. 498 alin. 2 C.proc.civ., Curtea a 

dispus trimiterea cauzei spre rejucare Tribunalului Iași.  
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17. Contract de delegare a gestiunii serviciului public de transport public de 

persoane. Operator public de transport. Limitele teritoriale de competență ale autorității 

publice locale. Servicii de transport public de persoane în zona metropolitană. 

Inadmisibilitate cerere de sesizare a Curții Europene de Justiție cu o întrebare 

preliminară. Lipsa de relevanță a dreptului comunitar în soluționarea litigiului. 

Regulamentul CE nr. 1370/2007. Lipsa efectului direct al reglementării europene în 

perioada de aplicare a normelor tranzitorii. Inadmisibilitate excepție de nelegalitate 

 

Cuprins pe materii: Drept administrativ. Autorități publice locale.  

Indice alfabetic: Autorități publice locale: 

- atribuții consiliu local 

- zonă metropolitană 

- delegare serviciu public 

Excepție de nelegalitate 

Temei de drept: Legea nr. 554/2004 art. 4 

  Legea nr. 92/2007 art. 4, art. 16 

  Ordin MT nr. 353/2007 

  Regulamentul CE nr. 1370/2007 art. 8 alin. 2 

 

Cererea de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene cu o întrebare 

preliminară poate fi admisă numai în situația în care, în cursul unul litigiu aflat pe rol, se 

pune problema interpretării sau validității unei norme comunitare. Sub acest aspect, 

întrebarea ce se poate adresa de instanța națională vizează exclusiv probleme de 

interpretare, validitate sau aplicare a dreptului comunitar, iar nu aspecte legate de dreptul 

național sau elemente particulare ale speței deduse judecății. Totodată, instanța națională 

este cea care stabilește relevanța dreptului comunitar pentru soluționarea litigiului aflat 

pe rol și dacă cererea de adresare a unei întrebări preliminare este sau nu necesară. 

Relevanța dreptului comunitar pentru soluționarea litigiului aflat pe rol și necesitatea 

sesizării Curții de Justiție a Uniunii Europene cu o întrebare preliminară trebuie apreciate 

prin raportare la obiectul cererii de chemare în judecată și motivele de nelegalitate 

invocate în susținerea acțiunii. Sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene cu 

interpretarea prevederilor art. 5 alin. 2 lit. b din Regulamentul CE nr. 1370/2007 nu apare 

ca fiind utilă soluționării prezentului litigiu, atâta vreme cât elementele de nelegalitate 

invocate se referă la modul de interpretare și aplicare a dispozițiilor de drept intern 

privind împărțirea competențelor între autoritățile publice locale și cele județene, în 

funcție de tipul de transport realizat.  

În scopul identificării autorității competente, trebuie observat în primul rând că 

legiuitorul a făcut referire în art. 4 lit. b din Legea nr. 92/2007 nu la trei, ci la două 

categorii de servicii de transport: prima – cea efectuată pe raza teritorial administrativă a 

unei localități, respectiv a zonei metropolitane; a doua – cea efectuată numai între 

localitățile unui județ. Din reglementarea în vigoare în anul 2016 rezultă că pentru 

serviciile publice de transport efectuate în zona metropolitană nu au fost prevăzute norme 

speciale privind competențele și atribuțiile autorităților publice, însă având în vedere că 

transportul public metropolitan a fost asimilat transportului public local, prin includerea 

acestor două tipuri de transport în aceeași categorie, dispozițiile legale de organizare, 

reglementare, coordonare și control trebuie să fie aceleași. În acest sens, prin voința 

legiuitorului a operat o prorogare a competenței autorităților publice locale ale unei 

localități peste limitele teritoriale ale acesteia, însă limitele zonei metropolitane ce s-a 

constituit în jurul acestei localități.  

Reclamantele, pe calea excepției de nelegalitate, au supus verificărilor instanței de 

contencios administrativ aceleași aspecte de nelegalitate invocate în cuprinsul acțiunii, 
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chestiuni care, față de obiectul cererii de chemare în judecată, nu ar fi putut fi analizate pe 

fond, întrucât, așa cum s-a arătat și mai sus, neregularitățile invocate priveau alte acte 

administrative decât cele atacate, respectiv cele prin care au fost înființate cele două 

trasee. Or, aceste din urmă acte fac doar obiectul excepției de nelegalitate. Printr-o astfel 

de abordare a excepției de nelegalitate s-a ajuns la mutarea principalei dispute juridice de 

la legalitatea actelor administrative contestate prin cererea principală, la validitatea 

actelor administrative contestate pe cale incidentală, schimbându-se practic obiectul 

principal al judecății. Din această perspectivă, excepția de nelegalitate nu putea fi admisă, 

invocarea acesteia făcându-se cu încălcarea scopului legitim prevăzut de lege, 

reclamantele urmărind chiar invalidarea și lipsirea de efecte juridice a actelor 

administrative ce fac obiectul excepției de nelegalitate, iar nu numai declararea 

nelegalității și inopozabilității acestor acte și doar față de reclamante. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția Contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 512/8 iulie 2020  

 

Prin sentința nr. 1323/CA/23 octombrie 2019, Tribunalul Iași a respins excepția 

inadmisibilității excepției de nelegalitate. 

Prin aceeași hotărâre judecătorească, instanța de fond a respins acțiunea și excepția 

de nelegalitate formulată de reclamanții Asociația Transportatorilor de Persoane din 

Județul Iași, SC „AA” SRL, SC „BB” SRL, SC „CC” SRL, în contradictoriu cu pârâții 

Consiliul Local al Municipiului Iași, Municipiul Iași și Societatea Compania de Transport 

Public SA Iași, luând act că faptul că pârâții nu au solicitat cheltuieli de judecată. 

Pentru a dispune astfel, instanța de fond a reținut că excepția de nelegalitate vizează 

HCL Iași nr. xxx/2016 și Contractul de delegare nr. yyy/2016, în esență pentru traseele 29 

și 41. 

Prin HCL xxx/2016 s-a dispus delegarea gestiunii serviciului de transport public 

SCTP I. SA prin atribuire directă, iar contractul nr. yyy/2016 este actul încheiat în baza 

HCL nr. xxx/2016. 

A invocat prima instanță prevederile art. 4 și art. 2 al.1 lit. c) din Legea nr. 

554/2004 și dispozițiile Legii nr. 92/2007, reținând că, raportat la obiectul actelor față de 

care s-a invocat excepția de nelegalitate, HCL xxx/2016 este un act administrativ unilateral 

individual, Contractul de delegare nr. yyy/ 2016 este asimilat actelor administrative și este, 

la rându-i un act administrativ individual. Niciunul din cele două acte administrative nu are 

caracter normativ, întrucât nu conține norme generice aplicabile tuturor, ci vizează drepturi 

și obligații specifice și aparținând doar pârâților din prezenta cauză. 

Pe fondul acțiunii și excepției de nelegalitate, instanța a constatat că toate motivele 

de nelegalitate ale actelor contestate (HCL nr. xxx/2016, Contractul de delegare yyy/2016, 

HCL nr. 71/2018 și Actul adițional nr. 5 din anul 2018 la Contractul de delegare 

yyy/2016), invocate de reclamanți, vizează în esență competența Consiliului Local I. de a 

emite hotărârea de stabilire a programul de transport și de a delega gestiunea acestuia, în 

condițiile în care există linii de traseu ce depășesc limitele teritoriale ale municipiului Iași. 

Astfel, ca situație faptică, instanța a observat, în primul rând, că din cele două 

trasee indicate în excepția de nelegalitate (liniile 29 și 41) și cele trei trasee indicate în 

acțiune (liniile 23, 29 și 41), doar ultimele două linii (29 și 41) confirmă depășirea limitelor 

teritoriale ale municipiului Iași. Pe cale de consecință, instanța a constatat că pentru linia 

23 menționată în acțiune, niciunul din motivele invocate de reclamanți nu se mai impun 

analizate, fiind cu evidență inaplicabile, urmând ca analiza pretențiilor să aibă loc în cele 

ce urmează doar raportat la liniile 29 și 41. 

În privința liniilor 29 și 41, în contextul evidentei depășiri a limitei teritoriale a 

orașului Iași, instanța a constatat că art. 4 din Legea nr. 92/2007 arată că serviciul de 
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transportul public este: fie cel de pe raza unei localități; fie cel „numai între localitățile 

unui județ”. 

Din textul arătat instanța a reținut că legiuitorul a înțeles să condiționeze teritorial 

doar transportul județean, nu și pe cel de pe raza unei localități. Doar în cazul transportului 

județean între localități legiuitorul a folosit termenul de „numai”, aceste termen nefiind 

utilizat și în cazul transportului de pe raza unei localități.  

S-a mai reținut că dreptul intern are prevederi pentru transportul local în localitate 

(caz în care competența aparține consiliului local, inclusiv pentru transportul în limitele 

unei asociații de dezvoltare intercomunitare) și pentru transportul județean între localități 

(caz în care competența revine consiliului județean), însă nu are prevederi exprese și clare 

cu privire la transportul din interiorul unei localități care se prelungește până în localitățile 

vecine și cu privire la autoritatea competentă a dispune cu privire la acesta. Doar dreptul 

UE menționează transportul combinat, parțial în interiorul localității și parțial între 

localități. 

Nici prevederile art. 3 alin. 1 din Ordinul nr. 353/2007 invocate de reclamanți nu 

sunt de natură a susține ipoteza ridicată de aceștia, întrucât textul vizează înființarea unor 

autorități județene de transport, și nu conține prevederi cu privire la autoritatea competentă 

a se pronunța în cazul unui transport pe raza unei localități, ce depășește limitele teritoriale 

ale acesteia, până la (și în) localitatea învecinată. 

În privința aplicabilității Regulamentului (CE) 1370/2007, invocat de pârâți și 

contestat de reclamanți, instanța a constatat că elementul din regulament, elocvent speței, 

este cel ce prevede liniile de ieșire și elementele auxiliare activității care intră pe teritoriul 

autorităților locale competente vecine. De asemenea, nu este lipsit de importanță a se 

observa că Regulamentul 1370/2007 vizează atribuirea contractelor de servicii publice în 

general (cu aplicabilitatea aferentă a directivelor menționate de regulament), iar pentru 

concesiunile de servicii publice de transport de călători se aplică în mod exclusiv 

regulamentul, nu și directivele menționate. 

În speță interdicțiile prevăzute de regulament nu se aplică întrucât pârâtul SCTP nu 

a participat la o procedură competitivă pentru transportul județean, în calitate de operator al 

transportului local în localitatea I.  

Raportat la regulamentul și comentariile menționate, instanța a constatat că traseele 

29 și 41, contestate în actele de învestire ale instanței, presupun linii de ieșire și elemente 

auxiliare activității care intră pe teritoriul autorităților locale competente vecine, însă, 

având în vedere că intrarea pe teritoriul localităților vecine este minoră față de lungimea 

traseului din interiorul municipiului I.(de 12%, respectiv 25 %), acestea nu sunt suficiente 

pentru a declara transportul astfel organizat ca fiind unul județean și nu unul local. 

Pe cale de consecință, traseele 29 și 41 intră în sfera noțiunii de transport public 

local, iar atribuirea lor prin concesiune pârâtei SCTP I. SA prin HCL I.nr. xxx/2016, HCL 

I.zzz/2018 a fost în mod legal dispusă de către Consiliul Local I., neexistând aspecte de 

natură a concluziona necompetența acestei autorități în emiterea celor două hotărâri arătate. 

În ceea ce privește Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public 

local prin concesiune în mun. I.nr. yyy/2016 și Actul Adițional nr. 5 din 2018 la acest 

contract, instanța a constatat că și acestea sunt legale în condițiile în care vizează transport 

public local, așa cum a fost acest transport calificat mai sus, iar conform art. 23 din Legea 

nr. 92/2007 concesionarea serviciului de transport public local se efectuează prin hotărâre a 

consiliului local. 

Împotriva sentinței nr. 1323/CA din data de 23 octombrie 2019 a Tribunalului I. au 

promovat recurs reclamantele Asociația Transportatorilor de Persoane din Județul Iași, SC 

„AA” SRL, SC „BB” SRL și SC „CC” SRL, invocând incidența motivului de casare 

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

În susținerea căii de atac promovate, recurentele au arătat că un prim element pe 

care îl critică în legătură cu hotărârea instanței de fond este acela prin care aceasta exclude 
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de la analiză situația traseului nr. 23, motivat de împrejurarea că, în ceea ce privește 

această linie, din situația faptică nu reiese depășirea limitelor teritoriale ale municipiului I. 

Această „situație faptică” pe care o menționează instanța nu este însă atât de clară, 

mai ales în contextul în care reclamantele au solicitat realizarea unei expertize în acest 

sens. Practic, nu este foarte clar dacă traseul nr. 23 depășește sau nu raza teritorială a 

municipiului Iași, motiv pentru care ar fi trebuit administrate probe din care sa reiasă fără 

dubiu împrejurarea depășirii sau nu a limitelor teritoriale ale municipiului Iași. 

Recurentele au mai arătat că instanța de fond ajunge într-un mod surprinzător, cu 

interpretarea evident eronată a prevederilor legale, la concluzia ca legislația națională nu 

reglementează în mod clar noțiunea de transport public local, iar motivele de nelegalitate 

invocate nu ar fi susținute de legislația națională. 

Astfel, în legătură cu nelegalitatea acestor trasee, solicită instanței de recurs să aibă 

în vedere prevederile art. 4 lit. b) din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport 

public local, conform cărora serviciul de transport public local propriu-zis se desfășoară 

numai pe raza teritorial-administrativă a unei localități, în cazul în care se depășesc aceste 

limite acest serviciu devenind județean sau metropolitan, după caz. Or, traseele 

metropolitane ori județene împreună cu programele de transport, caietele de sarcini și 

regulamentele de funcționare ale serviciului de transport sunt realizate de Consiliul 

Județean. 

În acest sens, fac trimitere la prevederile art. 3 alin. (1) din Ordinul nr. 353/2007 

pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 

92/2007, o singură excepție este prevăzută de Legea nr. 92/2004 la art. 4 lit. b) și anume în 

cazul transportului pe șină, care este considerat tot serviciu public local chiar dacă 

depășește limita localității. 

Au mai precizat că transportul metropolitan are o cu totul altă reglementare, iar 

hotărârile privind programul de transport, introducerea de trasee ori încheierea contractelor 

de delegare a gestiunii se realizează prin hotărâre a Asociației metropolitane. În lipsa unei 

Asociații de transport metropolitane, transportul public local, că în speță nu poate depăși 

raza teritorială a municipiului Iași, în caz contrar intervenind transportul de interes 

județean. 

Totodată, consideră că instanța de fond interpretează în mod greșit situația dedusă 

judecății și prin raportare la prevederile Regulamentului European nr. 1370/2007, care are 

o adresabilitate generală, la nivel național, incluzând astfel deopotrivă transportul local, 

județean și metropolitan. Or, legiuitorul național a delimitat în mod clar tipurile de 

transport, competentele și aria de desfășurate conform prevederilor legale anterior 

enumerate. 

Așadar, astfel cum este prevăzut și în toată legislația națională, atribuirea directă a 

prestării de transport public de calatori se poate realiza de către autoritatea administrativă 

locală, dar doar pe teritoriul administrat de autoritatea respectivă. Așadar, Consiliul Local 

I. poate atribui în mod direct concesionarea serviciului de transport public de persoane atât 

timp cât acesta se desfășoară pe raza Municipiului I. 

Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 stabilește cu valoare de principiu că pentru a 

evita denaturarea concurenței, operatorul local, având atribuită în mod direct activitatea de 

transport persoane, subvenționată, și aflată sub controlul/direcția unei autorități 

administrative locale, nu poate efectua transport în afara ariei geografice a localității 

respective și nici nu poate participa la procedura de atribuire în afara acesteia. 

În cazul de față, operatorul regional CTPI nu a participat la o procedură de atribuire 

de acest gen, dar realizează transport în afara ariei geografice pe baza unei hotărâri a 

unității administrative teritoriale care dispune dincolo de limitele ariei sale geografice. 

A mai arătat că prin comunicarea Comisiei europene nu se pot crea norme 

legislative noi, criteriul kilometrilor parcurși în afara limitelor teritoriale ale localității unde 

i s-a atribuit gestiunea directa unui operator, „adăugând la lege”, respectiv la prevederile 
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Regulamentului (CE) nr. 1370/2007. Oricum, în interpretarea dată, Comisia apreciază că 

dispozițiile Regulamentului sunt respectate atât timp cât activitățile desfășurate de către 

operator, CTP Iași SA, prestează servicii auxiliare, „mai degrabă decât principalul scop al 

activităților de transport public desfășurate în cadrul unui contract de servicii publice”. 

Or, principalul scop pentru care au fost prelungite aceste trasee în afara localității 

nu este, în mod evident, transportul persoanelor care locuiesc în mun. Iași, ci transportul 

navetiștilor, a persoanelor care locuiesc în alte localități decât Municipiul I., persoane care 

fac naveta zilnic sau vin ocazional în mun. Iași. Aceștia au cea mai mare pondere în 

numărul persoanelor transportate de aceste autobuze, iar pentru transportul acestora s-a 

legiferat, înființat și licitat transportul public de persoane la nivel județean. 

În al doilea rând, din altă perspectivă, solicită să se constate nelegalitatea actelor 

administrative contestate și ca urmare a încălcării prevederilor art. 36 din Legea nr. 

215/2001 în vigoare la acea dată, conform cărora printre atribuțiile Consiliului Local este și 

aceea de organizare a serviciilor publice de interes local. Așadar, Consiliul Local al unei 

localități nu poate dispune cu privire la efectuarea de transport pe o rută care se situează și 

pe teritoriul altei localități, nu poate stabili stații și capete de traseu pe teritoriul altei 

localități și nu poate dispune cu privire la infrastructura tehnico-edilitară (drumuri, stații, 

refugii, puncte de staționare/întoarcere) care aparțin altei unități administrativ-teritoriale. 

Intimații Municipiul I. prin Primar și Consiliul Local municipal I. au formulat 

întâmpinare, solicitând respingerea recursului și menținerea sentinței civile nr. 1323 din 

23.10.2019 pronunțate de Tribunalul Iași. 

La termenul de judecată din data de 8.07.2020 recurentele au formulat și au depus 

la dosar o cerere de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene cu următoarele 

întrebări preliminare raportat la interpretarea noțiunilor de „fără a aduce atingere vreunei 

linii de ieșire” și „altor elemente auxiliare activității respective”, prevăzute de art. 5 alin. 

(2) lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, respectiv: 

1. Cum trebuie interpretate din perspectiva prevederilor art. 5 alin. (2) lit. b) ale 

Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 noțiunile de „fără a aduce atingere vreunei 

linii de ieșire” și „altor elemente auxiliare activității respective”? 

2. În interpretarea noțiunilor menționate la întrebarea nr. 1 din perspectiva 

prevederilor art. 5 alin. (2) lit. b) ale Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 se 

conferă dreptul de a efectua transport public regulat de călători și pe raza 

localităților învecinate, în contextul în care acest tip de transport se suprapune 

peste alt tip de transport realizat de operatori de transport cu capital privat care 

și-au adjudecat traseele în urma participării la o procedura competitivă? 

3. Interpretarea conferită noțiunilor de linii de ieșire sau utilizarea elementelor 

auxiliare activității de transport include și permite și efectuarea de transport 

public regulat de călători și pe raza localităților învecinate dacă acest tip de 

transport (transportul între două localități învecinate) este deja reglementat de 

către legislația națională? 

În ceea ce privește cererea de sesizare a Curții Europene de Justiție formulată de 

recurente aceasta a fost respinsă, pentru următoarele considerente: 

Cererea de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene cu o întrebare 

preliminară poate fi admisă numai în situația în care, în cursul unul litigiu aflat pe rol, se 

pune problema interpretării sau validității unei norme comunitare. Sub acest aspect, 

întrebarea ce se poate adresa de instanța națională vizează exclusiv probleme de 

interpretare, validitate sau aplicare a dreptului comunitar, iar nu aspecte legate de dreptul 

național sau elemente particulare ale speței deduse judecății. 

Totodată, instanța națională este cea care stabilește relevanța dreptului comunitar 

pentru soluționarea litigiului aflat pe rol și dacă cererea de adresare a unei întrebări 

preliminare este sau nu necesară.  
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Astfel, relevanța dreptului comunitar pentru soluționarea litigiului aflat pe rol și 

necesitatea sesizării Curții de Justiție a Uniunii Europene cu o întrebare preliminară trebuie 

apreciată prin raportare la obiectul cererii de chemare în judecată și motivele de 

nelegalitate invocate în susținerea acțiunii.  

Din această dublă perspectivă, se constată că, așa cum a fost formulată cererea de 

chemare în judecată, aceasta are ca obiect verificarea legalității pe calea acțiunii în 

anularea actului administrativ a unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului I. 

adoptată în anul 2018, a unei anexe a acesteia și a unui act adițional la un contract 

preexistent de gestiune a serviciului public de transport public local, invocându-se în 

susținerea acțiunii aspecte referitoare la încălcarea normelor dreptului național privind 

competența autorităților publice în domeniul gestionării serviciului public de transport 

public local de călători.  

Or, sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene cu interpretarea prevederilor art. 

5 alin. 2 lit. b din Regulamentul CE nr. 1370/2007 nu apare ca fiind utilă soluționării 

prezentului litigiu, atâta vreme cât elementele de nelegalitate invocate se referă la modul de 

interpretare și aplicare a dispozițiilor de drept intern privind împărțirea competențelor între 

autoritățile publice locale și cele județene, în funcție de tipul de transport realizat. 

Pe de altă parte, Curtea observă că prevederile art. 5 alin. 2 lit. b din Regulamentul 

CE nr. 1370/2007, în scopul prevenirii denaturării concurenței, stabilește anumite restricții 

în cazurile în care autoritățile publice din statele membre decid să presteze ele însele 

serviciile publice de transport de călători (printr-un operator intern), în sensul că operatorul 

intern desemnat să își desfășoare activitatea pe teritoriul autorității locale competente, fără 

a stabili în concret limitele de competență între diferite autorități publice, chestiune care 

este reglementată la nivel național. 

Or, prioritar în cauză este a se stabili dacă, în condițiile date, Consiliul Local al 

Municipiului I. era autoritatea publică competentă să delege serviciul public de transport 

public de călători, conform normelor interne, așa cum s-a invocat prin cererea de chemare 

în judecată. 

Prin urmare, având în vedere chestiunea litigioasă supusă judecății în cauză, Curtea 

constată că dispozițiile art. 5 alin. 2 lit. b din Regulamentul CE nr. 1370/2007 nu au 

relevanță în soluționarea prezentei cauze, astfel că trimiterea unei întrebări preliminare cu 

privire la interpretarea acestor prevederi nu apare ca fiind necesară, iar în aceste condiții se 

impune respingerea cererii formulate de către recurente. 

Referitor la recursul formulat, Curtea a reținut că acesta este nefondat, soluția 

primei instanțe pronunțată cu privire la acțiunea principală și excepția de nelegalitate fiind 

una legală, pentru următoarele considerente: 

În privința liniei de autobuz 23, recurentele susțin că sunt nefondate cele reținute de 

către prima instanță, arătând că acest traseu depășește limitele teritoriale ale Municipiului 

Iași. 

Așa cum rezultă din anexele la HCL nr. yyy/2018, traseul pornește din Podu Roș și 

continuă în Pod Nicolina – Tudor Neculai – Șos. Voinești – Centrul Maternus, cu capăt de 

linie la Complexul Sun City. Pârâții prin apărările formulate au susținut că acest traseu 

parcurge exclusiv teritoriul Municipiului I., astfel încât motivul de nelegalitate invocat este 

vădit nefondat. 

Reclamantele, având sarcina probei, aveau obligația de a face dovada că acest 

traseu depășește teritoriul Municipiului Iași, și au solicitat în acest sens administrarea 

probei cu expertiza auto, însă prin încheierea din data de 12 februarie 2019 Tribunalul a 

respins cererea de încuviințarea a acestei probe. 

Recurentele, deși prin cererea de recurs relevă insuficiența probatoriului administrat 

de prima instanță și critică soluția de respingere a probei cu expertiza, nu au recurat 

încheierea de ședință prin care a fost respinsă proba, neexistând în contextul dat cadrul 
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legal care să permită instanței de recurs să efectueze o analiză a modului în care au fost 

aplicate de către prima instanță regulile de procedură referitoare la încuviințarea probelor.  

Prin urmare, în lipsa unei dovezi contrare, cele reținute de către prima instanță cu 

privire la situația de fapt nu pot fi cenzurate de către instanța de recurs, astfel că această 

primă critică de nelegalitate nu poate fi primită. 

Referitor la celelalte critici de nelegalitate formulate la adresa sentinței Tribunalului 

Iași, Curtea a reținut că acestea vizează modul de interpretare și aplicare a normelor de 

drept material, astfel că analiza se va face prin prisma cazului de casare prevăzut de art. 

488 alin. 1 pct. 8 C.proc.civ. 

În primul rând, trebuie observat că prin acțiunea principală reclamantele au invocat 

nelegalitatea parțială a Hotărârii nr. xxx/28.02.2018 a Consiliului Local al Municipiului 

Iași și a Anexei nr. 2 și a Actului Adițional nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii 

serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Iași nr. yyy/16.09.2016, 

acte administrative prin care s-a adoptat actualizarea Anexei nr. 2 a contractului de 

delegare, respectiv a fost adiționată/completată Anexa nr. 2 a contractului de delegare a 

gestiunii serviciului încheiat cu Societatea Compania de Transport Public Iași SA.  

Anexa nr. 2 a contractului de delegare nr. yyy/16.09.2016 cuprinde Programul de 

Transport și are mai multe secțiuni, în care sunt detaliate programul de transport și de 

circulație cu indicarea traseelor pentru fiecare rețea de transport public (tramvaie, 

microbuze, autobuze). 

Prin HCL nr. xxx/2018 și actul adițional încheiat la data de 24.04.2018, în privința 

programului de transport și de circulație pentru traseele de autobuz nr. 29 și 41 nu au fost 

făcute modificări, acestea păstrându-și configurația astfel cum a fost aprobată prin HCL nr. 

xxx/31.05.2016 și contractul de delegare nr. yyy/16.09.2016 (cu valabilitate până la 

16.09.2018). 

Din această perspectivă, orice critică ce vizează nelegalitatea modului în care fost 

configurat programul de transport și de circulație pentru cele două trasee nr. 29 și 41, 

inclusiv cea referitoare la necompetența autorității publice în adoptarea și delegarea acestor 

trasee, trebuie analizată prin raportare la actele administrative prin care au fost configurate 

în această formă. Or, apărarea pârâților în acest sens este întemeiată, actele administrative 

(hotărârea de consiliu local și contractul de delegare a gestiunii) prin care s-a dispus 

înființarea acestor trasee și delegarea gestiunii serviciului sunt cele din anul 2016. 

Cu alte cuvinte, criticile de nelegalitate invocate de reclamante pe calea acțiunii în 

anularea actului administrativ promovate în condițiile art. 1 alin. 1 și art. 8 alin. 1 din 

Legea nr. 554/2004, vizează, de fapt, alte acte administrative care nu fac obiectul cererii de 

chemare în judecată, astfel încât reclamantele nu puteau obține o soluție de admitere a 

acțiunii. 

Pe de altă parte, reclamantele au invocat excepția de nelegalitate a HCL nr. 

xxx/31.05.2016, Anexa nr. 2 și contractul de delegare nr. yyy/16.09.2016, cu privire la 

înființarea programului de transport și de circulație pentru traseele de autobuz nr. 29 și 41 

și delegarea acestor servicii, în motivarea excepției indicându-se aceleași aspecte de 

nelegalitate referitoare, în esență, la nerespectarea competenței legale de către autoritățile 

publice locale pârâte. 

Cu titlu preliminar, Curtea reține că aceste două acte administrative, contestate pe 

calea excepției de nelegalitate, ele însele nu sunt exceptate de la controlul de legalitate 

reglementat de dispozițiile art. 1 alin. 1 și art. 8 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, respectiv 

calea acțiunii în anularea unui act administrativ, iar demersul judiciar trebuia să respecte 

condițiile legale pentru sesizarea instanței de contencios administrativ. 

Mai mult, reclamantele pe calea excepției de nelegalitate au supus verificărilor 

instanței de contencios administrativ aceleași aspecte de nelegalitate invocate în cuprinsul 

acțiunii, chestiuni care, față de obiectul cererii de chemare în judecată,  nu ar fi putut fi 

analizate pe fond, întrucât, așa cum s-a arătat și mai sus, neregularitățile invocate priveau 
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alte administrative decât cele atacate, respectiv cele prin care au fost înființate cele două 

trasee. Or, aceste din urmă acte fac doar obiectul excepției de nelegalitate. 

Printr-o astfel de abordare a excepției de nelegalitate s-a ajuns la mutarea 

principalei dispute juridice de la legalitatea actelor administrative contestate prin cererea 

principală, la validitatea actelor administrative contestate pe cale incidentală, schimbându-

se practic obiectul principal al judecății. 

Din această perspectivă, excepția de nelegalitate nu putea fi admisă, invocarea 

acesteia făcându-se cu încălcarea scopului legitim prevăzut de lege, reclamantele urmărind 

chiar invalidarea și lipsirea de efecte juridice a actelor administrative ce fac obiectul 

excepției de nelegalitate, iar nu numai declararea nelegalității și inopozabilității acestor 

acte și doar față de reclamante. 

Cu toate acestea, trecând peste aceste aspecte care nu au fost antamate de către 

prima instanță, Curtea reține că sentința a fost dată cu interpretarea și aplicarea corectă a 

normelor interne de drept material incidente în cauză. 

Astfel, motivele de nelegalitate vizează depășirea competențelor legale de către 

autoritățile publice locale pârâte în ceea ce privește adoptarea programului de transport 

local prin înființarea și configurarea traseelor nr. 29 și 41, respectiv în delegarea gestiunii 

acestui serviciu public de transport către societatea pârâtă.  

În esență, argumentarea recurentelor pleacă de la premisele că limitele de 

competență ale autorităților publice locale sunt date de limitele teritoriale ale unităților 

administrativ teritoriale corespunzătoare și că traseele care depășesc limitele unităților 

administrativ teritoriale intră automat în competența autorităților publice de la nivelul 

județului respectiv. 

Deși, în principiu, aceste premise sunt corecte, totuși Curtea subliniază că problema 

determinării competenței de organizare, reglementare, coordonare și control a prestării 

serviciilor de transport public, așa cum rezultă din prevederile legale în vigoare la data 

adoptării programului de transport public, înființării și delegării gestiunii serviciului public 

pentru cele două trasee în discuți (anul 2016), comportă unele nuanțări, relevate 

sistematizat și de către prima instanță. 

În linii mari, raționamentul Tribunalului Iași este însușit și de instanța de recurs, 

acesta reflectând o corectă interpretare logico-juridică și sistematică a textelor de lege 

aplicabile în cauză. 

Suplimentar însă, Curtea reține că analiza problemei de drept invocate trebuie să 

pornească de le prevederile art. 16 alin. 1 din Legea nr. 92/2007, în forma aplicabilă în anul 

2016. Textul de lege, indicat în capitolul ce reglementează Autorități și competențe (Cap. 

VI al legii), stabilește un principiu potrivit căruia „consiliile locale, consiliile județene, 

precum și Consiliul General al Municipiului București sunt obligate să asigure, să 

organizeze, să reglementeze, să coordoneze și să controleze prestarea serviciilor de 

transport public desfășurat pe raza administrativ-teritorială a acestora...” 

Aceasta este o premisă pe care își întemeiază susținerile și reclamantele, respectiv 

toate autoritățile publice indicate în textul de lege au atribuții și competențe în ceea ce 

privește serviciile de transport public în limitele administrativ-teritoriale proprii. 

În privința competenței și atribuțiilor consiliilor județene, legiuitorul a stabilit în 

mod expres, în art. 16 alin. 3 că acestea „sunt obligate să înființeze autorități județene de 

transport prin care să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze și să 

controleze prestarea serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate 

desfășurat între localitățile județului, inclusiv în cazul în care acestea au înființat o 

asociație de dezvoltare comunitară ...”. 

Pe de altă parte, alin. 5 al aceluiași articol a prevăzut posibilitatea ca unitățile 

administrativ-teritoriale să se poată asocia între ele „în vederea asigurării și dezvoltării 

serviciilor de transport public local de persoane prin curse regulate, precum și pentru 
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exploatarea în interes comun a sistemului de transport public local de persoane prin curse 

regulate în condiții stabilite prin prezenta lege și prin Legea nr. 51/2006”. 

Aceste forme de asociere avute în vedere de legiuitor sunt cele definite de art. 2 lit. 

a din Legea nr. 51/2006, respectiv asociațiile de dezvoltare intercomunitară care au ca 

obiect de activitate serviciile de utilități publice, care au ca „obiectiv înființarea, 

organizarea, reglementarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în 

comun a serviciilor de utilități publice pe raza de competență a unităților administrativ-

teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de 

interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a 

sistemelor de utilități publice aferente acestor servicii”. 

Pe de altă parte, în stabilirea competenței autorităților publice locale sunt relevante 

prevederile art. 4 lit. b din Legea nr. 92/2007, prin care s-a prevăzut că este considerat 

serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate transportul public dacă 

acesta „se efectuează pe raza teritorial-administrativă a unei localități, respectiv pe raza 

administrativ-teritorială a zonei metropolitane, sau numai între localitățile unui județ, în 

funcție de tipul de transport stabilit potrivit legii”. 

Având în vedere această din urmă dispoziție și norma de stabilire a competențelor 

autorităților publice locale și cele județene în funcție de limitele administrativ teritoriale 

(art. 16 alin. 1 mai sus citat), Curtea constată că problema care se ridică este aceea a 

determinării autorității publice competente să aprobe un program de transport și să delege 

serviciul public de transport persoane efectuat pe raza administrativ teritorială a zonei 

metropolitane, prevederile legale nefiind foarte clare. 

În scopul identificării autorității competente, trebuie observat în primul rând că, 

contrar susținerilor recurentelor, legiuitorul a făcut referire în art. 4 lit. b din Legea nr. 

92/2007 nu la trei, ci al două categorii de servicii de transport: prima – cea efectuată pe 

raza teritorial-administrativă a unei localități, respectiv a zonei metropolitane; a doua – cea 

efectuată numai între localitățile unui județ.  

Din reglementarea în vigoare în anul 2016 rezultă că pentru serviciile publice de 

transport efectuate în zona metropolitană nu au fost prevăzute norme speciale privind 

competențele și atribuțiile autorităților publice, însă având în vedere că transportul public 

metropolitan a fost asimilat transportului public local, prin includerea acestor două tipuri 

de transport în aceeași categorie, dispozițiile legale de organizare, reglementare, 

coordonare și control trebuie să fie aceleași. În acest sens, prin voința legiuitorului a operat 

o prorogare a competenței autorităților publice locale ale unei localități peste limitele 

teritoriale ale acesteia, însă limitele zonei metropolitane ce s-a constituit în jurul acestei 

localități. 

Prin urmare, competența de adoptare programului de transport și de delegare a 

serviciului public de transport în Zona metropolitană Iași (constituită în anul 2004 și care 

cuprinde și localitățile Tomești și Ciurea) aparține autorităților publice locale din unitatea 

administrativ teritorială în jurul căreia s-a constituit zona metropolitană, respectiv Consiliul 

Local al Municipiului Iași. 

Nici prevederile art. 10 alin. 1 din Ordinul nr. 972/2007 privind Regulamentul 

cadru pentru efectuarea transportului public local, invocate de către recurente nu pot 

conduce la o altă interpretare a textului de lege decât cea redată mai sus, ci vin în sprijinul 

acesteia, întrucât atâta vreme cât transportul metropolitan era asimilat transportului local, 

normele din regulament se aplică în mod identic ca în cazul transportului efectuat pe raza 

teritorială a unei localități. 

Mai fac referire recurentele la asociațiile de dezvoltare intercomunitare, invocând 

prevederile art. 23 alin. 2 din Legea nr. 92/2007, referitoare la competența de delegare a 

serviciului public de transport între localitățile membre ale asociației, însă Curtea constată 

că aceste prevederi nu sunt aplicabile în cazul transportului public efectuate pe raza zonei 

metropolitane. 
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Astfel, zona metropolitană, deși reprezintă o asociere dintre mai multe localități, nu 

constituie o asociație de dezvoltare intercomunitară (comunitară), entitate la care face 

referire art. 16 alin. 3 și 5 din Legea nr. 92/2007, mai sus citat.  

Regimul juridic al zonei metropolitane este diferit de cel al acestor asociații de 

dezvoltare intercomunitare. În timp ce zona metropolitană este constituită și funcționează 

în baza art. 7 și 8 din Legea nr. 351/2001, pe baza unui parteneriat voluntar în scopul 

dezvoltării echilibrate a teritoriului aferent unei zone urbane, în baza unui program de 

dezvoltare a zonei, și poate funcționa pe un perimetru independent de limitele unităților 

administrativ-teritoriale, asociațiile de dezvoltare intercomunitare se înființează și 

funcționează în baza Legii nr. 51/2006, scopul înființării acestora fiind unul precis indicat 

în art. 2 lit. a din lege și în actul constitutiv, limitat la unul sau mai multe servicii publice 

ce urmează să fie prestate pe raza teritorială a localităților membre ale asociației. 

În consecință, normele indicate de către recurente nu pot fi aplicate nici prin 

analogie în privința zonelor metropolitane, cele două tipuri de asocierii având scop și regim 

juridic de organizare și funcționare diferit. 

Interpretarea prevederilor legale în sensul anterior menționat, este susținută și de 

modificările legislative ulterioare operate prin Legea nr. 328/2018, în vigoare începând cu 

31.12.2018, când legiuitorul a înțeles să stabilească, pentru prima dată, prin art. 16 alin. 7 

din lege o competență expresă în favoarea asociațiilor de dezvoltare intercomunitară sau 

altor forme de asociere între unitățile administrativ-teritoriale, entități în sarcina cărora s-a 

stabilit obligația și competența de a înființa, în baza mandatului primit, „servicii, 

compartimente cu rol de autorități locale de transport prin care să autorizeze, să 

organizeze, să coordoneze și să controleze prestarea serviciului public de transport local 

de persoane prin servicii regulate desfășurat pe raza teritorială de competență a unităților 

administrativ-teritoriale membre”. 

Reconfigurarea competențelor în domeniul serviciilor publice de transport a 

survenit însă ulterior adoptării și încheierii actelor administrative contestate, astfel încât 

aceste norme nu pot fi aplicate în cauză, câtă vreme legalitatea unui act administrativ 

trebuie verificată prin raportare la cadrul normativ în vigoare la momentul adoptării sau 

încheierii actului contestat. 

În consecință, se constată că atât HCL nr. xxx/2016, cât și contractul de delegare a 

gestiunii serviciului public de transport nr. yyy/16.09.2016, precum și HCL nr. 71/2018 și 

Actul adițional nr. 5/24.04.2018 la contractul de delegare au fost adoptate și încheiate cu 

respectarea dispozițiilor legale în vigoare referitoare la competență de reglementare și 

delegare a serviciului public de transport în zona metropolitană. 

Totodată, câtă vreme actele administrative contestate au fost date cu respectarea 

dispozițiilor legale interne referitoare la competența teritorială pentru zona metropolitană, 

este inutil a se analiza apărarea pârâților privind incidența prevederilor art. 5 alin. 2 lit. b 

din Regulament nr. 1370/2007 care ar justifica depășirea limitelor teritoriale ale 

Municipiului Iași.  

Mai mult, Curtea relevă că din perspectiva prevederilor art. 8 alin. 2 din 

Regulamentul CE nr. 1370/2007, la momentul adoptării și încheierii actelor administrative 

contestate (2016) și cel al actualizării acestor acte administrative (2018), dispozițiile art. 5 

din acest act normativ european nu erau incidente, întrucât nu aveau caracter obligatoriu și 

nu pot fi aplicate în mod direct, deoarece obligativitatea respectării acestor prevederi la 

atribuirea de contracte de servicii publice rutiere a fost instituită abia începând cu 3 

decembrie 2019.  

În această perioadă de tranziție, statele membre aveau doar obligația de se 

conforma treptat dispozițiilor art. 5 din Regulament. Or, statul român, în vederea 

respectării cerinței conformării treptate, a introdus abia începând cu 31.12.2018 limitările 

prevăzute de art. 5 alin. 2 lit. b din Regulamentul nr. 1370/2007, odată cu intrarea în 
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vigoare a Legii nr. 328/2018, prin care a modificat și completat art. 4 alin. 1 lit. b din 

Legea nr. 92/2006. 

Din aceste considerente, chiar dacă adoptarea și încheierea actelor administrative s-

ar fi făcut cu punerea greșită în aplicare a dispozițiilor din Regulamentul nr. 1370/2007, 

anularea acestor acte nu poate fi făcută pentru acest motiv, întrucât, pe de o parte, instanța 

de contencios administrativ nu a fost învestită de reclamante cu verificarea acestui motiv 

de nelegalitate, iar pe de altă parte, actele administrative contestate nu pot fi invalidate 

pentru neconformitatea cu normele europene care nu au aplicabilitate obligatorie. 

Pentru toate aceste considerente, Curtea a respins ca nefondat recursul formulat de 

recurentele Asociația Transportatorilor de Persoane din Județul Iași, SC „AA” SRL, SC 

„BB” SRL și SC „CC” SRL împotriva sentinței nr. 1323/CA/23.10.2019 a Tribunalului 

Iași, pe care a menținut-o. 

 

18. Proces verbal de constatare nereguli și stabilire a creanțelor bugetare. 

Subvenții pentru agricultură. Suspendarea procedurii de stabilire a creanței bugetare. 

Lipsa legăturii cu activitatea de cercetare penală pentru fraudă. Prescripția dreptului de 

stabilire a creanței. Lipsa obligației de restituire. Culpa beneficiarului subvenției 

 

Cuprins pe materii: Drept administrativ. 

Indice alfabetic: Stabilire creanțe bugetare: 

- proces verbal de constatare nereguli 

- subvenții pentru agricultură 

- prescripție 

- suspendare procedură de stabilire creanțe bugetare 

Temei de drept: OUG nr. 66/2011 art. 2 alin. 1 lit. b, art. 8, art. 23, art. 45 alin. 1 și 

4 

  Regulamentul european nr. 65/2011 art. 5 alin.3 

 

Reclamantul nu indică nici în cererea de chemare în judecată și nici în cererea de 

recurs elementele care conduc la concluzia că stabilirea creanței bugetare depinde de 

existența unei fapte penale, respectiv a unei fraude, astfel cum acestea este definită de art. 

2 alin. 1 lit. b din OUG nr. 66/2011, de natură a impune suspendare procedurii de emitere 

a titlului de creanță în baza art. 45 alin. 4 din actul normativ precitat. 

Interpretarea textelor legale și argumentul prezentat de către recurent, referitor la 

posibilitatea de constatare a neregulilor doar pe perioada acordării ajutorului financiar 

pentru anul sau anii agricoli verificați, nu are suport legal, rezultând din interpretarea 

prevederilor art. 45 alin. 1 din OUG nr. 66/2011 faptul că procesul de verificare a 

existenței neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare se poate realiza în termenul de 

prescripție definit de actul normativ. 

Recurentul ar fi acționat în calitate de împuternicit în formularea cererii de 

acordare a subvenției, pentru membrii unei asociații (deși acest aspect nu este indicat în 

cererea adresată agenției intimate), posesori de animale, aspecte de natură a reliefa faptul 

că în realitate reclamantul nu îndeplinea criteriul UVM pentru acordarea subvenției, iar 

această eroare/neregulă era cunoscută de către recurent astfel încât nu poate invoca 

beneficiul reglementat de art. 5 alin. 3 din Regulamentul nr. 65/2011 al Uniunii Europene, 

deoarece eroare îi este imputabilă. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția Contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 598/22 iulie 2020  
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Prin Sentința nr. 41/CA/22.01.2020 pronunțată de Tribunalul Iași s-a respins 

acțiunea formulată de reclamantul AA în contradictoriu cu pârâta Agenția de Plăți și 

Intervenții Pentru Agricultură - Centrul Județean Iași. 

Împotriva acestei sentințe a promovat recurs recurentul AA, considerând-o nelegală 

prin interpretarea și aplicarea greșită a legii, ceea ce în conformitate cu dispozițiile art. 488 

alin 1 pct. 8 C.proc.civ. atrage casarea acesteia. 

A arătat recurentul că prevederile art. 8 și 23 din OUG nr. 66/2011 nu sunt 

aplicabile, în condițiile în care contractul a fost executat și plățile s-au făcut încă din anul 

2009 și 2010. În această ipoteză sunt aplicabile dispozițiile Cap IV intitulat Modalități de 

stingere a creanțelor rezultate din nereguli și în această secțiune este inclus art. 45 care 

devine aplicabil. 

Din moment ce DLAF a sesizat Parchetul în legătura cu existenta unor fapte penale 

nu se mai putea emite Procesul verbal de constatare nereguli și stabilire a creanței 

bugetare. 

A arătat recurentul că prima instanță a invocat eroarea autorității care a primit 

dosarul incomplet deși putea și trebuia să îi pună în vedere să completeze documentația. 

Constatările DLAF făcute în anii 2015 - 2017 puteau fi făcute și la momentul depunerii 

cererii și a documentației de către funcționarii APIA, astfel că sunt incidente dispozițiile 

art. 5 alin. 3 din Regulamentul UE nr. 65/2011. 

Intimata Agenția de Plăți și Intervenții Pentru Agricultură – Centrul Județean Iași, 

legal citată, a depus întâmpinare, prin care solicită respingerea acestuia și menținerea 

sentinței pronunțată de Tribunalul Iași ca fiind temeinică și legală. 

Analizând recursul declarat în cauză s-a constatat că este neîntemeiat având în 

vedere considerentele ce succed, expuse în condițiile art. 499 C.proc.civ.: 

Criticile recurentului, circumscrise motivului de casare reglementat de art. 488 alin. 

1 pct. 8 C.proc.civ., vizează greșita interpretare și aplicare a prevederilor art. 45 alin. 4, art. 

8 și art. 23 din OUG nr. 66/2011 și a art. 5  alin. 3 din Regulamentul Uniunii Europene nr. 

65/2011. 

În ceea ce privește prima critică Curtea de apel a constat că reclamantul nu indică 

nici în cererea de chemare în judecată și nici în cererea de recurs elementele care conduc la 

concluzia că stabilirea creanței bugetare depinde de existența unei fapte penale, respectiv a 

unei fraude, astfel cum acestea este definită de art. 2 alin. 1 lit. b din OUG nr. 66/2011, de 

natură a impune suspendare procedurii de emitere a titlului de creanță în baza art. 45 alin. 4 

din actul normativ precitat. În raport de înscrisurile existente la dosarul cauzei, 

administrate ca probă de către părți, Curtea de apel nu a identificat dacă în raport de 

obiectul faptelor cercetate de către DNA - Serviciul teritorial I. în cadrul dosarului nr. 

XXX/P/2012 (indicat în Nota nr. 251/2015 a Departamentului de Luptă Antifraudă), 

stabilirea creanței bugetare ar fi putut fi influențată de existența unei decizii definitive a 

instanței de judecată cu privire la caracterul penal sau nepenal al faptelor verificate. 

Prin urmare, reclamantul-recurent invocă fără a dovedi îndeplinirea condiției 

impuse de art. 45 alin. 4 din OUG nr. 66/2011 astfel încât motivul de nelegalitate invocat 

nu are caracter întemeiat. 

Raportat la neregulile constatate prin procesul verbal nr. xxx/21.03.2019, în 

legătură cu cererea de acordare a ajutorului pentru suprafață formulată în anul 2011, 

coroborat cu prevederile art. 45 alin. 1 din OUG nr. 66/2011 referitoare la termenul de 

prescripție în care pot fi stabilite creanțele bugetare generate de neregulile în obținerea și 

utilizarea fondurilor europene, constatate potrivit procedurii reglementate de OUG nr. 

66/2011, Curtea de apel a reținut că în cauză stabilirea creanței bugetare nu era în nici un 

fel influențată de existența sesizării penale ce forma sau formează obiect al dosarului nr. 

XXX/P/2012 al DNA - Serviciul teritorial I., astfel încât procesul administrativ de 

constatare a neregulilor și a creanței bugetare nu putea fi suspendat legal în baza art. 45 

alin. 4 din OUG nr. 66/2011.  
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Pe cale de consecință, tribunalul a interpretat corect prevederile art. 8 și art. 23 din 

OUG nr. 66/2011, agenția intimată fiind îndrituită a constata existența neregulilor (în 

sensul definit prin art. 2 alin. 1 din OUG nr. 66/2011) și a creanței bugetare în cazul 

obținerii și utilizării în mod neconform a fondurilor europene atât timp cât nu s-a împlinit 

termenul de prescripție reglementat de art. 45 alin. 1 din OUG nr. 66/2011. Interpretarea 

textelor legale și argumentul prezentat de către recurent, referitor la posibilitatea de 

constatare a neregulilor doar pe perioada acordării ajutorului financiar pentru anul sau anii 

agricoli verificați, nu are suport legal, rezultând din interpretarea prevederilor art. 45 alin. 1 

din OUG nr. 66/2011 faptul că procesul de verificare a existenței neregulilor și de stabilire 

a creanțelor bugetare se poate realiza în termenul de prescripție definit de actul normativ. 

În privința celei de a doua critici se constată că natura neregulilor constatate prin 

procesul verbal nr. xxx/21.03.2019 emis de către agenția intimată, cu privire la ajutorul 

financiar solicitat de către reclamant la data de 27.05.2011 pentru suprafața de 68,84 ha 

teren (din care 67 ha teren reprezintă pajiște), exclud aplicarea art. 5 alin. 3 din 

Regulamentul comisiei Europene nr. 65/2011. 

Potrivit prevederilor comunitare invocate, „Obligația de rambursare prevăzută la 

alineatul (1) nu se aplică în cazul în care plata a fost efectuată ca urmare a unei erori a 

autorității competente sau a unei alte autorități și atunci când eroarea nu ar fi putut fi 

depistată de beneficiar în mod rezonabil.” Însă erorile sau neregulile în depunerea 

documentelor necesare acordării subvenției pentru pășune erau cunoscute și ușor 

depistabile de către beneficiar. În acest sens, Curtea de apel a avut în vedere faptul că 

subvenția pentru pajiște nu putea fi acordată decât în condițiile dovedirii coeficientului 

UVM (unitatea de încărcătură la hectar, respectiv numărul de animale care pășunează pe 

un hectar), însă nu a fost indicat numărul și specia de animale deținute, recurentul 

neîndeplinind condițiile de eligibilitate în vederea acordării subvenției din fonduri 

europene. 

De asemenea, suprafața de 67 ha teren cu destinația de pajiște, a fost concesionată 

exclusiv de către persoana fizică AA în baza contractului de concesiune nr. 1883/2011 

încheiat cu Consiliul Local al comunei E. însă, din declarația depusă la dosarul de acordare 

a subvenției (anexa 32), rezultă că recurentul ar fi acționat în calitate de împuternicit în 

formularea cererii de acordare a subvenției, pentru membrii unei asociații (deși acest aspect 

nu este indicat în cererea adresată agenției intimate), posesori de animale, aspecte de natură 

a reliefa faptul că în realitate reclamantul nu îndeplinea criteriul UVM pentru acordarea 

subvenției, iar această eroare/neregulă era cunoscută de către recurent astfel încât nu poate 

invoca beneficiul reglementat de art. 5 alin. 3 din Regulamentul nr. 65/2011 al Uniunii 

Europene deoarece eroarea îi este imputabilă. 

Pe cale de consecință, atât procesul verbal de stabilire a neregulilor, cât și decizia 

de soluționare a contestației administrative au fost emise legal, impunându-se recuperarea 

creanței bugetare constatate, urmare a neregulilor săvârșite de recurent în obținerea și 

utilizarea fondurilor europene în baza schemelor de sprijin pentru suprafață aferente anului 

2011. 

Întrucât criticile invocate de către recurent și circumscrise motivului de casare 

reglementat de art. 488 alin. 1 pct. 8 C.proc.civ. sunt neîntemeiate, Curtea respinge 

recursul ca nefondat. 

 

19. Funcționar public din cadrul DSVSA. Majorarea salariului de bază cu 12,5% 

pentru activitatea de control și inspecție. Calitatea de inspector ANSVSA. Condiții legale 

pentru recunoașterea dreptului salarial. Aplicarea prioritară a dispozițiilor legale 

referitoare la salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Salarizare la nivelul 

maxim aflat în plată. Existența unor hotărâri judecătorești 
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Cuprins pe materii: Drept administrativ. Funcție publică. 

Indice alfabetic: Funcționari publici. Drepturi salariale: 

- majorare pentru activitatea de inspecție și control 

- drept salarial special 

- salarizare la același nivel 

Temei de drept: Legea-cadru nr. 153/2017 art. 1 alin. 3, art. 39, Anexa VIII Cap. 

II lit. A pct. II art. 6.2 subpct. 5 

  OUG nr. 20/2018 

 

Subpct. 5  art. 6.2, lit. A pct. II, Capitolul II din Anexa VIII la Legea-cadru nr. 

153/2017 stabilește două categorii distincte de personal cărora li se aplică majorarea 

salariului de bază cu 12,5%, respectiv: personalul are își desfășoară activitatea în 

structurile de inspecție și control; precum și personalul care prin atribuțiile specifice 

contribuie în actul oficial de control, respectiv de inspector. Calitatea de inspector al 

ANSVSA recunoscută întreg personalului din cadrul ANSVSA și al structurilor 

subordonate prin OUG nr. 20/2018, cu excepția personalului auxiliar, nu este suficientă 

pentru recunoașterea dreptului la majorarea salariului de bază în temeiul legii salarizării. 

Este evident că majorarea de 12,5% a salariului de bază nu a fost recunoscută de legiuitor 

în favoarea tuturor angajaților și funcționarilor din cadrul ANSVSA și structurilor 

subordonate în mod nediferențiat, ci criteriul avut în vedere pentru recunoașterea 

dreptului este cel legat de activitatea de inspecție și control.  

Personalul beneficiar fie este încadrat și își desfășoară activitatea în cadrul 

structurilor specializate de inspecție și control, caz în care se prezumă participarea la 

activitatea de inspecție și control, fie este încadrat și își desfășoară activitatea în alte 

structuri din cadrul ANSVSA și a unităților subordonate, situație în care legiuitorul a 

impus condiții suplimentare. În privința celei de-a doua categorii de beneficiari ai 

majorării de 12,5% a salariului de bază, legiuitorul a prevăzut două condiții, respectiv: să 

aibă atribuții specifice, respectiv de inspector și să contribuie, prin exercitarea acestor 

atribuții, în actul oficial de control. Aplicarea acestei norme trebuie să se facă prin 

raportare la scopul recunoașterii acestei majorări salariale, care are un caracter special 

și este destinată, în primul rând structurilor de inspecție și control și, în mod suplimentar, 

concesiv, personalului care contribuie la actul oficial de control, prin atribuții specifice. 

Or, a extinde sfera persoanelor care beneficiază de această majorare la toate persoanele 

care pot avea indirect o influență asupra activității de control, adică, virtual, la tot 

personalul ANSVSA (deoarece într-o instituție toate structurile conlucrează și se 

influențează reciproc, într-o anumită măsură, inclusiv, spre exemplu, personalul de suport 

informatic sau șoferii sprijină indirect activitatea de inspecție și control) ar echivala cu 

nesocotirea intenției legiuitorului, respectiv aceea de a conferi acestui drept salarial un 

caracter special. 

Potrivit art. 1 alin. 3 din Legea nr. 153/2017 „începând cu data intrării în vigoare 

a prezentei legi, drepturile salariale ale personalului prevăzut la alin. (1) sunt și rămân, în 

mod exclusiv, cele prevăzute în prezenta lege”. În aceste condiții, se poate reține că 

legalitatea modului de determinare a cuantumului salariului de bază trebuie verificată 

exclusiv prin interpretarea și aplicare dispozițiilor cuprinse în anexa la Legea nr. 

153/2017 și nu prin raportare la un nivel maxim de salarizare pentru funcții similare din 

cadrul altor instituții publice subordonate aceluiași ordonator de credite, chiar dacă 

salarizarea rezultă din hotărâri judecătorești pronunțate în cauze similare. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția Contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 599/22 iulie 2020 
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Prin sentința nr. 1486/CA/20.11.2019 pronunțată de Tribunalul Iași s-a respins 

acțiunea formulată de reclamanta AA în contradictoriu cu pârâta Direcția Sanitar 

Veterinară și Pentru Siguranța Alimentelor I. 

Pentru a pronunța această sentință, prima instanță a reținut că prin Decizia nr. 

xxx/03.10.2018 reclamantei, având funcția de auditor superior, gradația 5 în cadrul 

Compartimentului Audit Public Intern, i s-a stabilit un salariu de bază lunar majorat, în 

cuantum de 9587 lei, ce include majorarea de 12,5%. 

Prin Procesul verbal de constatare emis de Curtea de Conturi I., înregistrat la pârât 

sub nr. yyy/04.03.2019, s-a reținut, în esență, că funcționarilor din cadrul compartimentului 

audit intern nu li se cuvine majorarea de 12,5% acordată de pârât, întrucât această majorare 

nu este prevăzută de legiuitor și pentru funcționarii care desfășoară audit public intern 

privind sistemele de control oficial.  

Raportat la procesul verbal al curții de conturi, pârâtul a emis Decizia nr. 

zzz/12.03.2019 prin care a modificat salariul reclamantei, nemaiacordând majorarea de 

12,5% în discuție. De asemenea, raportat la același proces verbal al Curții de Conturi, 

pârâtul a emis și Decizia nr. aa/26.03.2019 prin care s-a imputat reclamantei suma de 3240 

lei încasată în perioada oct. 2018 – ianuarie 2019 ca majorare de 12,5% la salariul de bază. 

Prin cererea de chemare în judecată reclamanta solicită, în esență, reacordarea 

majorării de 12,5% la salariul de bază, atât pentru trecut, cât și pentru viitor, raportat la 

considerentul că auditul public intern se circumscrie noțiunii de control oficial și la acela 

că alte direcții sanitare veterinare județene din țară acordă această majorare și 

funcționarilor ce efectuează audit public intern. 

Față de prevederile legale, instanța a constatat că acțiunea reclamantei este 

neîntemeiată, reținând că potrivit Legii 153/2017, Anexa VIII, cap. II lit. A, pct. II pct. 6.2 

lit. b) subpct. 5, invocat de reclamantă în acțiune, au dreptul la majorarea salariului de bază 

cu 12,5% inspectorii care își desfășoară activitatea în structurile de inspecție și control, 

respectiv cei care prin atribuțiile specifice contribuie la actul oficial de control. 

Reclamanta are calitatea de inspector al ANSVSA, conform Legii nr. 20/2018, dar 

reclamanta nu își desfășoară activitatea în structurile de inspecție și control și nici nu 

contribuie prin atribuțiile specifice la actul oficial de control. 

Reclamanta nu are în fișa postului atribuții de verificare a respectării legislației 

privind hrana și sănătatea și nici atribuții de monitorizare, supraveghere, verificare, 

inspecție, prelevare de probe și analiză a acestora raportat la activitatea unui terț.  

A mai observat instanța că toate prevederile legale invocate de reclamantă în 

acțiune, din Regulamentul de organizare și Funcționare al DSVSA, Ordinul 49/2018, 

Legea nr. 672/2002, Ordinul nr. 600/2018, OG nr. 119/1999 și HG nr. 136/2018, se referă 

la auditarea sau controlarea sistemului de control oficial și nu plasează atribuțiile 

reclamantei în chiar cadrul controlului oficial, nici direct, nici indirect. 

A mai precizat Tribunalul că nici din perspectiva prevederilor art. 39 alin. 1 și 4 din 

Legea nr. 153/2017 acțiunea nu poate fi admisă, deoarece aceste prevederi trebuie raportate 

la petitul acțiunii. Rezultă astfel concluzia că nivelul maxim aflat în plată din cadrul 

celorlalte instituții aflate în subordinea aceluiași ordonator de credite, ca și pârâta trebuie 

raportat la nivelul salariului reclamantei, doar din prisma acordării/neacordării majorării 

salariului de bază cu 12,5%. Or, din actele dosarului reiese că pârâtul a verificat acest 

aspect la unitățile similare, raportat atât la funcția publică de execuție (auditor, grad 

profesional superior, gradația 5), cât și la atribuțiile de audit sau de control exercitate. 

Împotriva acestei sentințe a promovat recurs recurenta AA, arătând că sentința 

civilă atacată nu a fost motivată în drept și în fapt prin analiza și aplicarea legislației 

sanitare-veterinare și prevederile Legii nr. 153/2017 a salarizării în sistemul public, fiind 

incident motivul de casare prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 6 C.proc.civ. 
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A mai precizat că sentința civilă atacată cuprinde motive contradictorii și străine de 

natura pricinii (obiectul acțiunii), fiind incident motivul de casare prevăzut de art. 488 alin. 

1 pct. 6 C.proc.civ. 

Recurenta a mai invocat faptul că sentința civilă atacată a fost dată cu încălcarea 

sau aplicarea greșită a normelor de drept material, fiind incident motivul de casare prevăzut 

de art. 488 alin. 1 pct. 8 C.proc.civ, apreciind că a fost pronunțată cu încălcarea 

dispozițiilor articolului unic din Legea nr. 20/2018 privind aprobarea OUG nr. 71/2017, 

recurenta fiind funcționar public-auditor, grad profesional superior în cadrul 

Compartimentului Audit Public Intern - D.S.V.S.A. Drept urmare, conform Legii nr. 

20/2018, deține calitatea de inspector al DSVSA, iar din analiza dispozițiilor subpct. 5 din 

Legea-cadru nr. 153/2017 - Anexa VIII, Cap. II, lit. A, pct. II, pct. 6.2. lit. b, rezultă în mod 

indubitabil faptul că deținerea calității de inspector al ANSVSA atrage beneficiul majorării 

salariale de 12,5%, în cauză fiind aplicabil principiul ubi lex non distinguit, nec nos 

distinguere debemus. 

Din alt punct de vedere, apreciază că sentința atacată a fost pronunțată cu încălcarea 

prevederilor art. 39 alin (l), alin. (4 ) din Legea Cadru nr. 153/2017, întrucât D.S.V.S.A. a 

solicitat și a primit răspuns de la alte direcții sanitar veterinare județene aflate la același 

nivel de subordonare comunicându-se un cuantum al salariului similar în plată pentru 

funcția de auditor public intern, grad superior, gradația 5 ce include și majorarea salariului 

de bază cu 12,5%. 

Apreciază că prima instanță a făcut o motivare străină de natura cauzei, neanalizând 

dispoziții legale de drept material invocate prin cererea de chemare în judecată și incidente 

în cauză, ajungând astfel la o concluzie greșită și îndepărtându-se de obiectul cauzei, 

aplicând greșit legislația specifică domeniului sanitar veterinar și pentru siguranța 

alimentelor.  

Intimata Direcția Sanitară Veterinară și Pentru Siguranța Alimentelor Iași, legal 

citată, a depus întâmpinare, prin care solicită respingerea acțiunii introduse de reclamantă. 

Analizând sentința recurată, prin prisma motivelor de recurs și a dispozițiilor legale 

aplicabile, Curtea de Apel a constatat că recursul este nefondat pentru următoarele 

considerente: 

În ceea ce privește motivul de recurs prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 6 C.proc.civ., 

Curtea l-a apreciat ca neîntemeiat, întrucât tribunalul a prezentat în mod clar considerentele 

pentru care a respins ca neîntemeiată cererea reclamantei. În plus, din analiza recursului 

formulat se poate remarca faptul că recurenta însăși a formulat și critici subsumate 

motivului de casare prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 8 C.proc.civ., prin raportare chiar la 

considerentele instanței de fond, context în care nu se poate invoca o lipsă a motivării 

hotărârii ori o motivare contradictorie sau străină de natura pricinii. În realitate, recurenta 

prezintă nemulțumirea sa privind fondul litigiului, context în care instanța de recurs va 

analiza, în continuare, argumentele care vizează motivul de casare prev. de art. 488 alin. 1 

pct. 8 C.proc.civ. 

Astfel, obiectul litigiului este obligarea pârâtei să emită o decizie de salarizare, în 

completarea deciziei existente, prin care să fie modificat cuantumul salariului brut cu 

includerea majorării de 12,5% , prevăzută de art. 6.2 lit. b subpct. 5 din Anexa VIII, Cap. II 

lit. A din Legea nr 153/201, să-i fie plătite drepturile salariale rezultate în urma aplicării 

majorării începând cu data de 03.10.2018 și restituirea sumelor reținute în perioada 

octombrie 2018 – ianuarie 2019.  

Potrivit Legii nr. 153/2017, Anexa VIII, Capitolul II, lit. A pct. II, art. 6.2 subpct. 5 

„Personalul din cadrul administrației publice sanitare veterinare și pentru siguranța 

alimentelor care își desfășoară activitatea în structurile de inspecție și control sau prin 

atribuțiile specifice contribuie în actul oficial de control, respectiv de inspector al 

Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor beneficiază de 

majorarea salariului de bază cu 12,5%”.  
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Textul de lege mai sus citat, așa cum este formulat, stabilește două categorii 

distincte de personal cărora li se aplică majorarea salariului de bază cu 12,5 %, respectiv: 

personalul are își desfășoară activitatea în structurile de inspecție și control; precum și 

personalul care prin atribuțiile specifice contribuie în actul oficial de control, respectiv de 

inspector.  

Contrar susținerilor reclamantei, calitatea de inspector al ANSVSA recunoscută 

întreg personalului din cadrul ANSVSA și al structurilor subordonate prin OUG nr. 

20/2018, cu excepția personalului auxiliar, nu este suficientă pentru recunoașterea 

dreptului la majorarea salariului de bază în temeiul legii salarizării. Este evident că 

majorarea de 12,5% a salariului de bază nu a fost recunoscută de legiuitor în favoarea 

tuturor angajaților și funcționarilor din cadrul ANSVSA și structurilor subordonate în mod 

nediferențiat, ci criteriul avut în vedere pentru recunoașterea dreptului este cel legat de 

activitatea de inspecție și control.  

Astfel, personalul beneficiar fie este încadrat și își desfășoară activitatea în cadrul 

structurilor specializate de inspecție și control, caz în care se prezumă participarea la 

activitatea de inspecție și control, fie este încadrat și își desfășoară activitatea în alte 

structuri din cadrul ANSVSA și a unităților subordonate, situație în care legiuitorul a 

impus condiții suplimentare. 

Astfel, instanța de recurs a constatat că în privința celei de-a doua categorii de 

beneficiari ai majorării de 12,5% a salariului de bază, legiuitorul a prevăzut două condiții, 

respectiv: să aibă atribuții specifice, respectiv de inspector și să contribuie, prin exercitarea 

acestor atribuții, în actul oficial de control. Aceasta interpretare este singura care 

corespunde logicii textului de lege și respectă, în același timp, scopul reglementării. 

În speța de față, în mod cert, reclamanta, care face parte din compartimentul Audit 

Public Intern, din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor I., 

nu face parte din prima categorie, cea a personalului din structurile de inspecție și control, 

aspect necontestat. 

În ceea ce privește posibilitatea ca reclamanta să facă parte din cea de-a doua 

categorie, a „personalului care prin atribuțiile specifice contribuie în actul oficial de 

control, respectiv de inspector”, Curtea a reținut că atribuțiile specifice postului 

reclamantei nu o îndreptățesc la majorarea salariului cu procentul prevăzut de lege, 

concluzie corectă la care a ajuns și prima instanță.  

Astfel, din perspectiva Regulamentului de organizare și funcționare aprobat prin 

Ordinul ANSVSA nr. 49/2018 și a fișei postului nr. 1/26.06.2018 (valabilă în perioada de 

referință în cauză), reclamanta nu avea nicio atribuție specifică de inspector, prin care să 

contribuie în actele oficiale de control (conceperea, semnarea, avizarea actelor de control), 

nu avea atribuții privind stabilirea situației de fapt constatate în urma unui controlului, nu 

avea atribuții privind încadrarea juridică a situațiilor de fapt constatate, nu avea atribuții 

privind luarea măsurilor legale în urma controlului.  

Prin urmare, nu se poate reține că prin activitatea sa reclamanta ar fi luat parte 

efectiv la activitatea de control, prin exercitarea unor atribuții specifice de inspector 

ANSVSA. 

Împrejurarea că prin fișa postului au fost prevăzute atribuții de evaluare a 

sistemului de control al DSVSA, inclusiv cel de control oficial din domeniul sanitar-

veterinar și pentru siguranța alimentelor, precum și de auditare a sistemului de control, nu 

are relevanță din perspectiva îndeplinirii condițiilor legale prevăzute pentru recunoașterea 

majorării salariului de bază, întrucât evaluarea și auditarea se fac strict din perspectiva 

transparenței, conformității, regularității, economicității, eficienței și eficacității, și nu 

presupun exercitarea unor atribuții specifice de inspector. 

De asemenea, sunt nefondate susținerile recurentei referitoare la faptul că în calitate 

de auditor intern este implicată, în mod indirect, în actul de control oficial, invocând 

prevederile Regulamentului CE nr. 882/2004 și ale art. I pct. 4 din HG nr. 136/2018, câtă 
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vreme pentru recunoașterea dreptului la majorarea salariului de bază sunt aplicabile 

dispozițiile din Legea nr. 153/2017, care instituie anumite condiții speciale, respectiv 

îndeplinirea unor atribuții specifice de inspector ANSVSA și o contribuție în actul oficial 

de control.  

În acest sens, Curtea a reținut că aplicarea acestei norme trebuie să se facă prin 

raportare la scopul recunoașterii acestei majorări salariale, care are un caracter special și 

este destinată, în primul rând structurilor de inspecție și control și, în mod suplimentar, 

concesiv, personalului care contribuie la actul oficial de control, prin atribuții specifice. 

Or, a extinde sfera persoanelor care beneficiază de această majorare la toate 

persoanele care pot avea indirect o influență asupra activității de control, adică, virtual, la 

tot personalul ANSVSA (deoarece într-o instituție toate structurile conlucrează și se 

influențează reciproc, într-o anumita măsura, inclusiv, spre exemplu, personalul de suport 

informatic sau șoferii sprijină indirect activitatea de inspecție și control) ar echivala cu 

nesocotirea intenției legiuitorului, respectiv aceea de a conferi acestui drept salarial un 

caracter special.  

În fine, trebuie observat că legiuitorul impune condiția unei contribuții asupra 

„actului oficial de control”, ceea ce înseamnă ca s-a avut în vedere personalul care 

participă efectiv și concret la actul de control oficial și nu cel care poate sprijini indirect 

activitatea întregii structuri de inspecție și control.  

În ceea ce privește modul de aplicare al prevederilor art. 39 alin. 1 și 4 din Legea 

nr. 153/2017 de către prima instanță, Curtea a relevat, în primul rând, faptul că aceste 

prevederi nu sunt aplicabile în cazul particular al reclamantei. 

Astfel, dispozițiile invocate de către reclamantă se referă la aplicarea tranzitorie de 

Legii nr. 153/2017, până la aplicarea integrală a prevederilor prezentei legi, respectiv 

până la stabilirea salariilor de bază și a celorlalte drepturi salariale pe baza prevederilor din 

anexele acestui act normativ. Or, în cazul reclamantei, salariul de bază a atins nivelul 

corespunzător anului 2022, fiind stabilit prin raportare la grila de salarizare ce reprezintă 

Anexa VIII a Legii nr. 153/2017, împrejurare ce exclude aplicarea dispozițiilor tranzitorii 

cuprinse în art. 39 din lege. 

De asemenea, așa cum rezultă din art. 39 alin. 1 și 4 din Legea nr. 153/2017, 

aplicarea tranzitorie și posibilitatea egalizării la nivelul maxim pentru funcții similare 

vizează anumite situații particulare enumerate restrictiv de către legiuitor: personalul nou-

încadrat; personalul numit/încadrat în aceeași instituție/autoritate publică pe funcții de 

același fel; personalul promovat în funcții sau în grade/trepte profesionale. Or, reclamanta 

nu se află în niciuna din aceste situații, întrucât ea și-a păstrat funcția de auditor intern, 

gradul profesional și gradația, decizia contestată vizând exclusiv modul de stabilire a 

drepturilor salariale în baza dispozițiilor Legii nr. 153/2017. 

Așa cum a relevat și Tribunalul Iași, nu trebuie pierdut din vedere faptul că 

stabilirea drepturilor salariale pentru anumiți funcționari din cadrul altor direcții sanitar 

veterinare, ce ocupă funcții similare cu cea a reclamantei, s-a făcut prin raportare la situația 

particulară a acestora și a atribuțiilor specifice ce le revin și a activității desfășurate, fără ca 

aceste aspecte să poată fi analizate în cauză, date fiind limitele învestirii. 

Curtea a amintit că potrivit art. 1 alin. 3 din Legea nr. 153/2017 „începând cu data 

intrării în vigoare a prezentei legi, drepturile salariale ale personalului prevăzut la alin. 

(1) sunt și rămân, în mod exclusiv, cele prevăzute în prezenta lege”. În aceste condiții, se 

poate reține că legalitatea modului de determinare a cuantumului salariului de bază al 

reclamantei trebuie verificată exclusiv prin interpretarea și aplicare dispozițiilor cuprinse în 

anexa la Legea nr. 153/2017 și nu prin raportare la un nivel maxim de salarizare pentru 

funcții similare din cadrul altor instituții publice subordonate aceluiași ordonator de 

credite, chiar dacă salarizarea rezultă din hotărâri judecătorești pronunțate în cauze 

similare. 



90 

Pentru toate aceste considerente, a dispus respingerea ca nefondat a recursului 

formulat de reclamantă, sentința Tribunalului Iași urmând a fi menținută. 

 

20. Delimitare unități administrativ teritoriale. Atribuțiile instanțelor 

judecătorești în procedura de delimitare. Etapele delimitării unităților administrativ 

teritoriale. Organizarea administrativă în orașe și comune suburbane. Lipsa unei 

documentații privind delimitarea administrativă a orașului de comuna suburbană. 

Consecințe. Folosirea evidențelor sistemului integrat de cadastru și publicitate 

imobiliară. Relevanța documentațiilor urbanistice 

 

Cuprins pe materii: Drept administrativ. 

Indice alfabetic: Autorități publice locale: 

- stabilire linie de hotar 

- aplicare în timp a legii 

Temei de drept: Legea nr. 2/1968 art. 4, art. 6  

  Legea nr. 7/1996 art. 10, art. 11 

  Legea nr. 84/2004 

  Ordin MAP nr. 534/2001 

   

În această procedură de identificare (stabilire) instanța de judecată nu se substituie 

Parlamentului, ci verifică operațiunea tehnică de identificare a hotarelor unităților 

administrativ-teritoriale efectuată de către comisia de delimitare și contestațiile formulate 

de unitățile administrativ teritoriale, pronunțând o hotărâre ale cărei efecte nu sunt 

constitutive de drepturi, ci declarative, în sensul că se pronunță asupra întregii 

documentații cadastrale, analizând toate datele puse la dispoziție de părți și de către 

oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, identificând (stabilind) hotarele unităților 

administrativ-teritoriale în conformitate cu legile în vigoare și cu prescripțiile tehnice 

incidente. 

Pentru realizarea operațiunilor de delimitare administrativă, prealabil parcurgerii 

în teren a traseului hotarului teritoriului unității administrative de către membrii comisiei 

de delimitare, pct. 4.2.3 din Normele tehnice aceștia au obligația să studieze „întreaga 

documentație existentă referitoare la ultima delimitare cadastrală”. Această operațiune 

prealabilă prevăzută de pct. 4.2.3 din Normele tehnice reprezintă o etapă documentară, 

scopul fiind cel al identificării/stabilirii liniei de hotar pe baza documentelor cadastrale 

existente. 

Împrejurarea că la nivelul anului 1975, dar și 1989, lucrările de cadastru 

evidențiază doar intravilanul Orașului T. nu conduce la concluzia că acesta reprezintă și 

limita unității administrativ teritorială a orașului, cum nu rezultă nici că fosta Comună 

suburbană T. a înglobat toate terenurile agricole situate pe raza teritorială a comunei și 

orașului. O astfel de concluzie vine în contradicție cu însăși modul în care a fost realizată 

reorganizarea administrativă în baza Legii nr. 2/1968, care recunoștea orașului T. rolul 

de localitate principală, de centru administrativ, economic și socio-cultural, în timp ce 

comuna suburbană aparținea de oraș și îngloba localitățile rurale aflate în apropierea 

orașului, fără a depăși administrativ limitele vetrelor satelor componente și terenurile 

agricole aparținând de acestea. 

Câtă vreme nu există o documentație cadastrală finalizată întocmită cu scopul 

realizării unei delimitări administrative, limitele administrative ce trebuie avute în vedere, 

aplicând prin analogie prevederile art. 11 alin. 7 din Legea nr. 7/1996, sunt cele din 

sistemul integrat de cadastru și carte funciară, folosite de oficiile teritoriale în activitatea 

de recepție a documentațiilor cadastrale și de înscriere în cartea funciară. Din această 
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perspectivă, capătă relevanță documentațiile de urbanism, întrucât acestea cuprind lucrări 

cadastrale și reprezentări grafice ale liniei de hotar dintre cele două unități administrativ 

teritoriale pârâte, documente care au fost supuse avizării oficiului de cadastru inclusiv 

pentru verificarea respectării limitelor administrative. Delimitarea administrativă 

reprezentată în documentațiile planurilor de urbanism general a fost acceptată de 

reprezentanții ambelor unități administrativ teritoriale, prin semnarea hărților întocmite în 

acest sens. Această acceptare reprezintă o recunoaștere reciprocă a limitelor 

administrative, astfel cum erau configurate în evidențele oficiului de cadastru în perioada 

1990 – 2014, fiind opozabilă în egală măsură ambelor pârâte, astfel că, deși nu îmbracă 

formele legale impuse de Legea nr. 7/1996 și Ordinul nr. 534/2001, poate fi valorificată în 

prezenta cauză, constituind punctul de pornire pentru identificarea linei de hotar dintre 

cele două unități administrativ teritoriale. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția Contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 501/2 iulie 2020  

 

Prin acțiunea înregistrată pe rolul Tribunalului I. la data de 24.06.2014 reclamantul 

Prefectul Județului I. a chemat în judecată pârâtele Unitatea administrativ-teritorială T., 

județul I., reprezentată prin Primar și Unitatea administrativ-teritorială I., județul I., 

reprezentată prin Primar solicitând identificarea și stabilirea hotarului dintre cele două 

unităti administrativ-teritoriale. 

În motivarea acțiunii, reclamantul a arătat că potrivit dispozițiilor art. 10 alin. 3 din 

Legea nr. 7/1996 hotarele unitătilor administrativ teritoriale sunt delimitate și marcate de 

către comisia de delimitare stabilită în acest scop prin ordin al prefectului.  

În cazul în care limitele unitătilor administrativ-teritoriale sunt contestate, apărând 

divergențe în procesul de delimitare territorial a două sau mai multe unități administrativ-

teritoriale, prefectul mediază conflictul.  

În data de 28.05.2014 membrii comisiei au fost convocați pentru conciliere, având 

în vedere că procesul verbal de delimitare nr. aaa/1.10.2010 nu a fost semnat de Primarul 

orașului T. 

Reprezentanții UAT T. au recunoscut procesul verbal de delimitare, fiind de acord 

cu delimitarea conform anexei grafice la procesul verbal, însă Primarul Comunei I. a 

contestat semnătura secretarului comunei I. și a sesizat lipsa semnăturii Primarului orașului 

T., fiind încheiat procesul verbal nr. xxx prin care reprezentanții unităților administrativ-

teritoriale au solicitat soluționarea litigiului în instanța de judecată. 

Pârâta Unitatea administrativ-teritorială T., prin primar, a depus întâmpinare prin 

care a solicitat ca linia de hotar ce se va stabili să fie în concordanță cu PUG aprobat și 

recunoscut în anul 2001 de către Comuna I., limita teritoriului orașului fiind evidențiat de 

această documentație de urbanism avizată prin adresa nr. yyy/17.05.2001 a OCAOTA I. și 

aprobată prin HCL nr. zz/28.09.2001. 

Pârâta Unitatea administrativ-teritorială I., prin primar, a depus întâmpinare și 

cerere reconvențională prin care a solicitat să se stabilească hotarul dintre cele două unități 

administrativ teritoriale cu respectarea limitelor prevăzute prin Legea nr. 2/1968 și HCM 

1112/1968 modificat prin HCM 2747/1968, limite concretizate prin lucrarea cadastrală din 

1987, aflată în evidența oficială a OCPI I., obligarea OCPI I. să corecteze hărțile și 

planurile cadastrale întocmite ulterior anului 1987. 

A arătat în esență că limitele legale ale Orașului T. sunt cele stabilite prin Legea nr. 

2/1968, or, conturul teritoriului acestuia evidențiat în hărți și planuri topografice întocmite 

în temeiul Legii nr. 2/1968 este total diferit de conturul aceleași teritoriu consemnat în 

anexele grafice ale procesului verbal nr. aaa/2010, nefiind făcută dovada modificării prin 

lege a limitelor administrative ale orașului. 
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Procesul verbal de delimitare nr. aaa/2010 nu poate produce efecte juridice, fiind 

întocmit cu încălcarea procedurii legale de realizare a operațiunilor administrative conform 

Normelor tehnice aprobate prin Ordinul MAI nr. 534/2001. 

În drept, au fost invocate dispozițiile art. II din Legea nr. 133/2012, Ordinul MAP 

nr. 534/2001, Legea nr. 308/2006, Legea nr. 215/2001. 

Prin sentința nr. 1109/18.09.2015 a Tribunalului Iași a fost admisă acțiunea 

formulată de reclamantul Prefectul Județului I. și s-a stabilit hotarul dintre Unitatea 

administrativ-teritorială T., județul I. și Unitatea administrativ-teritorială I., județul I. 

conform traseului hotarului prezentat în anexa grafică din data de 1.10.2010 la procesul-

verbal de identificare și recunoaștere a hotarului nr. aaa/1.10.2010, limita pornind din 

punctul de trei hotare dintre UAT Oraș T., UAT I. și UAT B., continuă până la punctul de 

3 hotare dintre UAT Oraș T., UAT I. și UAT S., județul I., respectiv linia roșie. 

Prin decizia nr. 291/08.03.2016 a Curții de Apel Iași a fost admis recursul și a fost 

casată sentința Tribunalului I., reținându-se că, raportat la prevederile art. 11 alin. 5 din 

Legea nr. 7/1996, procesul verbal de delimitare nr. aaa/01.10.2010, care nu este semnat de 

toți membrii comisiei de delimitare, nu poate fi considerat determinant în soluționarea 

litigiului, iar, ținând cont de faptul că limitele celor două unități administrativ-teritoriale 

sunt contestate, existând divergențe referitoare la linia de hotar care le separă, un rol 

hotărâtor în identificarea corectă a acesteia îi revine instanței de judecată, impunând 

administrarea probei cu expertiza judiciară și analizarea documentațiilor cadastrale și a 

celorlalte înscrisuri pe care părțile le dețin. 

În rejudecare, în prima instanță, prin sentința nr. 1353/03.10.2018 a Tribunalului 

Iași a fost admisă acțiunea formulată de reclamantul Prefectul jud. I., în contradictoriu cu 

pârâtele Unitatea administrativ-teritorială T., județul I., reprezentată prin Primar și Unitatea 

administrativ-teritorială I., județul I., reprezentată prin Primar. 

A fost stabilit hotarul dintre Unitatea administrativ-teritorială T., județul I. și 

Unitatea administrativ-teritorială I., județul I. conform traseului hotarului stabilit între 

punctele 1-487 în planul de situație 9 a, anexa la raportul de expertiză întocmit de expertul 

B, reținând că în cauza s-a efectuat o expertiza topografica de către expertul C, în urma 

căreia expertul a stabilit linia de hotar dintre Unitatea administrativ-teritorială T., județul I. 

și Unitatea administrativ-teritorială I., județul I. pe baza: documentelor identificate la OCPI  

I. cu luarea în considerare a lucrărilor de delimitare a Comunei T. din anul 1975-1987; 

documentelor la care face referire OCPI I. prin adresa nr 31673/856/18.11.2016; a garniței 

stabilita între comuna I. și comuna B. prin sentința nr. 215/CA/2015 pronunțată de 

Tribunalul I.  

Prin decizia nr. 714/23.04.2019 a Curții de Apel Iași a fost admis recursul formulat 

de Unitatea administrativ teritorială T. împotriva sentinței nr. 1353/03.10.2018 a 

Tribunalului I., care a fost casată în ceea ce privește soluția pronunțată cu privire la cererea 

principală a Prefectului Județului I., reținând cauza spre rejudecare. 

S-a reținut în considerente faptul că soluția primei instanțe a fost pronunțată 

exclusiv pe baza raportului de expertiză, fără a justifica legal de ce a fost luată în 

considerare la stabilirea liniei de hotar propunerea formulată de expert și nici nu a lămurit 

care sunt divergențele dintre părți și modul în care au fost ele tranșate, prin raportare la 

situația de fapt și dispozițiile de drept material aplicabile. 

Analizând ansamblu probatoriului administrat în cauză și dispozițiile legale 

aplicabile, Curtea a reținut următoarele: 

Cu privire la obiectul prezentei acțiuni în contencios administrativ, trebuie subliniat 

de la început că acesta îl constituie stabilirea (identificarea) liniei de hotar ce desparte cele 

două unități administrativ-teritoriale pârâte, pornind de la împrejurarea că procesul verbal 

nr. aaa/01.10.2010, întocmit de comisia de delimitare constituită în baza Legii nr. 7/1996 și 

a Ordinului nr. 534/2001, nu îndeplinește cerințele legale formale pentru ca limitele 

administrative evidențiate în cuprinsul anexei grafice a acestuia să devină oficiale și să fie 
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introduse în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, conform art. 11 alin. 5 din 

Legea nr. 7/1996, acest document nefiind semnat de către reprezentantul Orașului T., acest 

aspect fiind tranșat cu putere de lucru judecat prin decizia nr. 291/08.03.2016 a Curții de 

Apel I. 

Astfel, se reține că diferendul privind limita teritorială dintre cele două unități 

administrativ teritoriale a pornit de la aspecte formale și nu a putut fi soluționat pe cale 

amiabilă, procedura de mediere inițiată de către prefect finalizându-se prin procesul verbal 

nr. yyy/28.05.2014, în care s-au consemnat obiecțiunile formulate exclusiv de către 

reprezentantul Comunei I., care a subliniat neregularitățile procesului verbal de delimitare 

nr. aaa/2010 (lipsa semnăturii primarului Orașului T., nesemnarea anexei grafice de către 

primarul Comunei I. și contestarea semnăturii secretarului Comunei I.), fără a-și exprima 

un punct de vedere sau vreo propunere cu privire la traseul liniei de hotar. 

În aceste condiții, în conformitate cu dispozițiile art. 11 alin. 6 din Legea nr. 

7/1996, diferendul dintre cele două unități administrativ teritoriale cu privire la linia de 

hotar nu poate fi soluționat decât pe cale judiciară. Astfel, legiuitorul, referindu-se la 

procedura de identificare a limitelor unităților administrativ teritoriale (art. 11 alin. 2 lit. b 

și alin. 6 din Legea nr. 7/1996), a prevăzut calea judiciară ca ultimă posibilitate de 

soluționare a contestaților unităților administrativ teritoriale privind limitele administrative. 

În această procedură de identificare (stabilire), așa cum s-a subliniat și în decizia de 

casare, instanța de judecată nu se substituie Parlamentului, ci verifică operațiunea tehnică 

de identificare a hotarelor unităților administrativ-teritoriale efectuată de către comisia de 

delimitare și contestațiile formulate de unitățile administrativ teritoriale, pronunțând o 

hotărâre ale cărei efecte nu sunt constitutive de drepturi, ci declarative, în sensul că se 

pronunță asupra întregii documentații cadastrale, analizând toate datele puse la dispoziție 

de părți și de către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, identificând (stabilind) 

hotarele unităților administrativ-teritoriale în conformitate cu legile în vigoare și cu 

prescripțiile tehnice incidente. 

Identificarea, delimitarea și marcarea hotarelor unităților administrativ teritoriale a 

fost prevăzută de către legiuitor ca o etapă în cadrul unui amplu proces de înregistrare 

sistematică și de realizare a lucrărilor de cadastru, demarat în baza Legii nr. 7/1996 a 

cadastrului și publicității imobiliare, art. 10 alin. 1 lit. a din acest act normativ (în forma în 

vigoare la data încheierii procesului verbal nr. aaa/01.10.2010, când a fost inițiată această 

etapă în privința celor două unități administrativ teritoriale pârâte). 

Procesul verbal de delimitare nr. aaa/2010, așa cum s-a arătat mai sus, nu 

îndeplinea cerințele legale formale pentru a produce efectele unei recunoașteri a limitelor 

de hotar, astfel că în cazul procedurii de delimitare administrative a celor două unități 

administrativ teritoriale pârâte au devenit incidente dispozițiile art. II din Legea nr. 

133/2012, Prefectul Județului I., acționând după primirea documentației comisiei de 

delimitare de la OCPI I., a convocat părțile la mediere, după care, în lipsa unui consens, a 

sesizat instanța de contencios administrativ la data de 24.06.2014 cu prezenta acțiune. 

După sesizarea instanței de contencios administrativ de către Prefectul Județului I., 

unitățile administrativ teritoriale pârâte și-au exprimat punctele de vedere cu privire la 

traseul liniei de hotar. Astfel, Unitatea Administrativ Teritorială T. a acceptat limitele 

administrative configurate în anexa grafică a procesului verbal de delimitare nr. aaa/2010. 

În schimb, Comuna I., prin întâmpinarea formulată, a solicitat stabilirea hotarului dintre 

Orașul T. și Comuna I. cu respectarea limitelor stabilite prin Legea nr. 2/1968 și HCM nr. 

1112/1968 modificat prin HCM nr. 2747/1968, limite administrativ teritoriale concretizate 

prin lucrarea cadastrală din 1987, aflată în evidența oficială a OCPI I. 

În ceea ce privește reprezentarea grafică anexă la procesul verbal nr. aaa/2010, ce 

se solicită a fi avută în vedere de către pârâtul Orașul T., așa cum rezultă din adresa nr. 

xxx/19.03.2019 emisă de OCPI I., dar și din precizările făcute, la solicitarea instanței de 

recurs, de aceeași instituție prin adresa nr. yyy/16.06.2020, procesul verbal de delimitare 



94 

nr. aaa/2010 nu a fost înregistrat în registrul electronic al limitelor unităților administrativ 

teritoriale (RELUAT), întrucât anexa grafică era incompletă și nu corespundea evidențelor 

OCPI I., nefiind configurată o enclavă administrativă ce aparținea comunei I., respectiv 

zona adiacentă satului D. Acesta este și motivul pentru care a fost întocmită o nouă 

reprezentarea grafică la data de 26.08.2011, care a fost atașată cererii de chemare în 

judecată. 

În aceste condiții, pentru tranșarea divergențelor dintre cele două unități 

administrativ teritoriale pârâte și în vederea identificării limitelor dintre unitățile 

administrativ teritoriale, în temeiul art. 11 alin. 6 din Legea nr. 7/1996 și art. II din Legea 

nr. 133/2012, instanța de contencios administrativ trebuie să aibă în vedere prevederile 

Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară 

nr. 534/2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general. 

Astfel, în Secțiunea a 4-a - Delimitarea cadastrală a unităților administrativ-

teritoriale din cadrul Normelor tehnice aprobate prin Ordinul nr. 534/2001, pct. 4.1.1 se 

prevede că „delimitarea cadastrală a unităților administrativ-teritoriale reprezintă 

operațiunea de bază prin care se identifică, se măsoară la teren și se oficializează limitele 

unităților administrativ-teritoriale, conținând punctele de frângere și traseele hotarului 

unei unități administrativ-teritoriale, precum și limitele intravilanelor din respectiva 

unitate administrativ-teritorială”. 

Totodată, pct. 4.1.2. din Normele tehnice prevăd că „stabilirea liniei de hotar și a 

denumirilor unităților administrativ-teritoriale se face în conformitate cu prevederile Legii 

nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România, 

republicată, cu modificările ulterioare. Limitele intravilanelor se stabilesc conform 

planurilor urbanistice generale întocmite și aprobate potrivit prevederilor legale. În 

cazurile în care nu s-au aprobat planuri urbanistice generale, limitele intravilanelor vor fi 

cele existente la 1 ianuarie 1990, conform Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, 

cu modificările ulterioare.” 

În continuarea normelor tehnice sunt detaliate operațiunile pe care trebuie să le 

realizeze comisia de delimitare numită prin ordin al prefectului, așa cum rezultă din pct. 

4.2.1 din Normele tehnice.  

Pentru realizarea operațiunilor de delimitare administrativă, prealabil parcurgerii în 

teren a traseului hotarului teritoriului unității administrative de către membrii comisiei de 

delimitare, pct. 4.2.3 din Normele tehnice aceștia au obligația să studieze „întreaga 

documentație existentă referitoare la ultima delimitare cadastrală”. Această operațiune 

prealabilă prevăzută de pct. 4.2.3 din Normele tehnice reprezintă o etapă documentară, 

scopul fiind cel al identificării/stabilirii liniei de hotar pe baza documentelor cadastrale 

existente. 

În cauză, ca urmare a contestării procesului verbal de delimitare nr. aaa/2010 și a 

divergențelor ivite între cele două părți pârâte, Curtea a constatat că procedura de 

delimitare se află în această fază prealabilă a identificării/stabilirii liniei de hotar pe baza 

documentelor cadastrale existente, acestea fiind și considerentele pentru care a fost 

administrată proba cu expertiza judiciară. Pentru aceleași motive nu poate fi înlăturat ca 

probă raportul de expertiză judiciară întocmit în cauză de către cei trei experți desemnați de 

către instanța de recurs, ca urmare a criticilor formulate de pârâta Comuna I. împotriva 

modului de realizare a raportului de expertiză, deplasarea în teren și stabilirea punctelor de 

hotar, ce vor fi materializate, fiind operațiuni ulterioare celei de identificare documentară a 

liniei de hotar. 

În continuare, se arată că în conformitate cu prevederile Legii nr. 2/1968, în cadrul 

Județului I., ca unități administrativ teritoriale distincte, au fost organizate Orașul T. (prin 

comasarea localităților T. și J. – anexa 0/18/1968 pct. V publicată în Buletinul Oficial din 

20 decembrie 1968) și Comuna suburbană T. (acesta din urmă cu reședința în Orașul T.). 
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Comuna suburbană T. avea în componență 11 sate: Ba., Bo., Bu., C. M., C., D., Gă., Gi., I., 

P. și R. 

În privința statutului comunelor suburbane, art. 6 alin. 2 din Legea nr. 2/1968 

prevedea că „orașele și comunele din imediata apropiere a municipiului București, a 

celorlalte municipii și a orașelor mai importante pot aparține de acestea ca unități 

administrativ-teritoriale distincte. Comunele ce aparțin de municipiul București, de 

celelalte municipii și orașe sunt comune suburbane”. 

Astfel, comuna suburbană T. a fost constituită ca unitate administrativ-teritorială 

distinctă, însă din punct de vedere administrativ aparținea de Orașul T., ca „centrul de 

populație mai dezvoltat din punct de vedere economic, social-cultural și edilitar-

gospodăresc” – art. 4 alin. 1 din Legea nr. 2/1968.  

Delimitarea administrativ-teritorială a orașelor și comunelor trebuia autorizată, 

conform art. 7 din Legea nr. 3/1968 privind asigurarea conducerii locale de stat în unitățile 

administrativ-teritoriale până la alegerea consiliilor populare, de către Consiliul de 

Miniștri. 

În acest context, în baza acestei prevederi legale, cu titlu provizoriu până la 

alegerea consiliilor populare, a fost emisă Hotărârea Consiliului de Miniștri (HCM) nr. 

1112/1968 pentru Județul I., modificată prin HCM nr. 2747/1968, care prin articolul unic 

stabilește că „delimitarea administrativ-teritorială a municipiilor, orașelor și comunelor, 

precum și organizarea unor orașe ca municipii și a unor comune ca orașe din județul I., 

sunt cele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre”. La lit. B pct. 3 din anexă figura Orașul 

T., Comuna suburbană T. și cele 11 sate componente, fără a cuprinde vreo referire la linia 

de hotar dintre orașul și comuna cu aceeași denumire. 

Ulterior, prin Legea nr. 84/2004, art. 1 alin. 3 și anexa nr. 2 și art. 5 alin. 2, a fost 

reorganizată fosta comună suburbană T., redenumită I., rămânând în componența sa doar 6 

sate, respectiv: Bu., D., Gă., I., P. și R. 

În ceea ce privește stabilirea liniei de hotar dintre cele două unități administrativ 

teritoriale pârâte, Curtea a constatat că la dosar, la solicitarea Tribunalului I. în primul ciclu 

procesual, OCPI I. a depus documentația care a stat la baza întocmirii anexei grafice a 

procesului verbal nr. aaa/01.10.2010. Aceste documente au fost depuse de către OCPI I., și 

la solicitarea instanței de recurs, în urma reținerii cauzei spre rejudecare și fac parte din 

dosarul de cadastru funciar al O.C.O.T. I. întocmit în anul 1975 privind lucrările de 

delimitare a Comunei T., jud. I. 

Printre aceste documente se află actele de delimitare în teren întocmite în anul 

1975, emise în baza Legii nr. 12/1968 și ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 59/1974, 

scopul fiind acela de identificare, stabilire și materializare în teren a liniei de hotar dintre 

Comuna T. comunele vecine, dar și acela de stabilire și delimitare a perimetrelor agricole 

aflate în limitele administrative ale Comunei T. și Orașului T. 

Astfel, actele de delimitare privesc stabilirea liniei de hotar ce desparte Comuna T. 

de comunele Cu. și H., fără să facă vreo referire la delimitarea administrativ teritorială a 

Comunei T. de Orașul T. Mai mult, în cuprinsul formularelor reprezentând „acte de 

delimitare” se indică drept reper intravilanul Orașului T. și al altor localități ce intrau în 

componența Comunei suburbane T., atunci când se referă la delimitarea terenurilor 

agricole aparținând Consiliului Popular Oraș T., Consiliului Popular comunal T., CAP T., 

IAS T., Ocolul Silvic S., Stațiunea de Cercetare pentru Piscicultură I., Întreprinderea 

Piscicolă I., Avicola I., etc. 

Astfel, s-a constatat că prin această documentație se face o singură delimitare 

administrativă, deși, potrivit Legii nr. 2/1968, orașul și comuna suburbană reprezentau 

unități administrativ teritoriale distincte. Această situație a persistat și s-a reflectat în 

documentațiile cadastrale întocmite ulterior la nivelul Comunei T., astfel că în anul 1990 

fosta comuna T. și orașul T. au fost reprezentate pe un singur plan cadastral, cu o singură 
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numerotare cadastrală și cu documente cadastrale comune, așa cum confirmă OCPI I. în 

adresa nr. xxx/19.03.2019. 

Curtea a mai avut în vedere și faptul că obiectivul Legii nr. 12/1968 cu privire la 

apărarea, conservarea și folosirea terenurilor agricole, lege în baza căreia au fost întocmite 

actele de delimitare aflate în dosarul din anul 1975, așa cum rezultă din art. 11, era acela de 

a de „revizui și a definitiva delimitarea vetrei satelor și a perimetrului construibil al 

orașelor, în vederea concentrării localităților și a evitării risipei de terenuri agricole”, 

respectiv de a realiza o evidențiere clară a limitelor intravilane ale localităților (vatra 

satului și perimetrul construibil), în scopul protejării și conservării suprafețelor agricole.  

În același sens, Curtea reține că OCPI I. prin adresa nr. yyy/09.10.2017 confirmă 

faptul că în arhiva OCPI I. nu există dosar de delimitare teritorial-administrativă între 

Orașul T. și Comuna T., întocmit conform Legii nr. 2/1968, ci doar un dosar întocmit în 

anul 1975 în conformitate cu Legea nr. 59/1974 cu privire la fondul funciar, prin care se 

stabilesc posesorii de terenuri din cadrul orașului și comunei T.  

Chiar adresa nr. zz/18.11.2016, la care face trimitere prima instanță în 

considerentele sentinței casate, vine în sprijinul concluziei că înainte de anul 1990 (1968-

1990) exista documentație de delimitare administrativă doar între fosta comuna T. și 

comunele vecine, documentație întocmită în anul 1975. Aceste aspecte de fapt sunt 

subliniate de reprezentantul OCPI I., în fața Tribunalului I. în ședința camerei de consiliu 

din data de 06.09.2017, care a afirmat că nu există nicio delimitare a Orașului T. 

Prin urmare, reprezentarea grafică făcută de experții judiciari în cadrul expertizei 

efectuate în urma rețineri cauzei spre rejudecare, pe baza dosarului de delimitare, reflectă 

limitele administrative ale fostei comune T. prin raportare la comunele învecinate, și 

evidențiază doar perimetrul intravilanului Orașului T. În același timp, reprezentarea grafică 

din planșa 2A a aceluiași raport de expertiză, evidențiază vatra satelor și perimetrul 

construibil al Orașului T. (zona intravilană a Orașului T.) la nivelul anului 1975.  

Celelalte suprafețe de teren reprezentate în limitele administrative ale fostei 

comune suburbane T. constituie terenurile agricole aparținând Consiliului Popular Oraș T., 

Consiliului Popular comunal T., CAP T., IAS T., Ocolul Silvic S., Stațiunea de Cercetare 

pentru Piscicultură I., Întreprinderea Piscicolă I., Avicola I., etc., toate făcând parte din 

zona extravilană (agricolă) comună aparținând atât Orașului T. și celor 11 sate ce intrau în 

compunerea Comunei suburbane T.  

Prin urmare, nu se poate reține că în perioada 1968 – 1990 a existat o delimitare 

administrativă a teritoriului Orașului T. (ca unitate administrativ teritorială distinctă) de 

teritoriul administrativ al Comunei suburbane T., linia de hotar reprezentată grafic de 

expertul judiciar C. reprezentând, de fapt, perimetrul intravilanului Orașului T. 

Pe de altă parte, împrejurarea că la nivelul anului 1975, dar și 1989, lucrările de 

cadastru evidențiază doar intravilanul Orașului T. nu conduce la concluzia că acesta 

reprezintă și limita unității administrativ teritorială a orașului, cum nu rezultă nici că fosta 

Comună suburbană T. a înglobat toate terenurile agricole situate pe raza teritorială a 

comunei și orașului, așa cum pare să sugereze pârâta I. O astfel de concluzie vine în 

contradicție cu însăși modul în care a fost realizată reorganizarea administrativă în baza 

Legii nr. 2/1968, care recunoștea orașului T. rolul de localitate principală, de centru 

administrativ, economic și socio-cultural, în timp ce comuna suburbană aparținea de oraș și 

îngloba localitățile rurale aflate în apropierea orașului, fără a depăși administrativ limitele 

vetrelor satelor componente și terenurile agricole aparținând de acestea. 

În ceea ce privește documentația întocmită în perioada 1987-1989, se evidențiază 

de către experții judiciari faptul că documentația cadastrală în discuție a fost întocmită 

pentru organizarea, introducerea și întreținerea lucrărilor de cadastru funciar, nefiind 

realizată în scopul delimitării administrative între Orașul T. și Comuna I. Acest aspect 

rezultă din mențiunile exprese cuprinse în procesul verbal întocmit la data de 30 
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septembrie 1989 anexat în copie suplimentului la raportul de expertiză, același înscris fiind 

comunicat în copie de către OCPI I. 

Instanța de recurs a subliniat că această lucrare privind planul cadastral al comunei 

și Orașului T., întocmit în anul 1987 conține și teritoriul administrativ al Orașului T. ca 

intravilan în interiorul Comunei T., dar nu include și teritoriile apartenente conform 

dosarului din anul 1975 (pe baza Legii nr. 59/1974), așa cum precizează în mod expres 

OCPI I. prin adresa nr. yyy/09.10.2017. 

Conform verificărilor experților judiciari intravilanul Orașului T. la nivelul anului 

1987 – 1989 a suferit modificări față de configurația acestuia din anul 1975, în sensul 

extinderii, așa cum rezultă din planșa nr. 5 anexă la raportul de expertiză. Or, extinderea 

intravilanului localității (a perimetrului construibil) putea avea loc în limitele 

administrative ale orașului, ceea ce înseamnă că aceste limite administrative nu puteau să 

coincidă cu perimetrul intravilanului din 1975, astfel cum susține pârâta Comuna I., ci 

includeau și terenurile agricole situate în jurul orașului. 

Prin urmare, documentația realizată în perioada 1987 – 1989 de către OCOTA I. 

privind cadastrul funciar al Comunei T., jud. I., nefiind făcută cu scopul delimitării 

administrative dintre Orașul T. și Comuna T. nu poate constitui punctul de pornire pentru 

stabilire liniei de hotar, așa cum solicită pârâta Comuna I., neconstituind ultima delimitare 

cadastrală, în sensul pct. 4.2.3 și pct. 4.2.7 din Ordinul nr. 534/2001.  

Din acest motiv lucrarea realizată de către expertul judiciar C. nu putea fi luată în 

considerare la stabilirea liniei de hotar, întrucât delimitarea configurată pleacă de la 

premisa greșită, potrivit căreia dosarul de cadastru funciar realizat în perioada 1987 – 1989 

constituie ultima delimitare cadastrală dintre unitățile administrativ teritoriale pârâte.  

Cu privire la identificarea în teren a unor borne de delimitare administrativă, 

instanța observă că în suplimentul la raportul de expertiză întocmit de experții judiciari 

desemnați de instanța de recurs s-a lămurit această chestiune, în sensul că aceste borne fac 

parte din inventarul de coordonate aferent documentației de delimitare a intravilanului 

orașului T. din anul 1999, susținerile experților bazându-se pe descrierea bornelor așa cum 

rezultă din înscrisurile furnizate de către OCPI I. Prin urmare, sunt nefondate susținerile 

pârâtei Comuna I. referitoare la existența unor borne de delimitare administrativă a 

Orașului T., datând din perioada 1987-1989. 

Mai mult, așa cum arată și experții în raportul de expertiză lucrările de cadastru din 

anul 1999 nu au fost recepționate și nu pot fi avute în vedere ca reper pentru stabilirea 

liniei de hotar dintre cele două unități administrativ teritoriale pârâte. Aceste susțineri ale 

experților judiciari sunt confirmate și de OCPI I. prin adresa nr. zzz/02.09.2019 la pct. 2, 

care arată că în anul 1998-1999 au fost întocmite 46 de dosare de delimitare a comunei T., 

pentru care nu a fost identificat procesul verbal de recepție, iar documentațiile nu sunt 

însușite prin semnătură de către reprezentanții unităților administrativ-teritoriale. 

Cu toate acestea, Curtea a reținut că în lipsa unei schițe privind delimitarea 

administrativ teritorială a Orașului T. de Comuna suburbană T., identificarea liniei de hotar 

este posibilă prin raportare la hărțile și planurile topografice existente la oficiul de cadastru 

și publicitate imobiliară, așa cum prevede art. 4.2.7 din Ordinul nr. 534/2001.  

Astfel, câtă vreme nu există o documentație cadastrală finalizată întocmită cu 

scopul realizării unei delimitări administrative între Orașul T. și fosta comună T. (pentru 

perioada 1968 - 2004) și nici cu reorganizata comună I. (pentru perioada ulterioară anului 

2004), limitele administrative ce trebuie avute în vedere, aplicând prin analogie prevederile 

art. 11 alin. 7 din Legea nr. 7/1996, sunt cele din sistemul integrat de cadastru și carte 

funciară, folosite de oficiile teritoriale în activitatea de recepție a documentațiilor 

cadastrale și de înscriere în cartea funciară. 

Din această perspectivă, capătă relevanță documentațiile de urbanism depuse de 

către pârâta Oraș T. și solicitate de către instanță de recurs de la OCPI I., întrucât acestea 

cuprind lucrări cadastrale și reprezentări grafice ale liniei de hotar dintre cele două unități 
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administrativ teritoriale pârâte, documente care au fost supuse avizării oficiului de cadastru 

inclusiv pentru verificarea respectării limitelor administrative.  

În aceste sens, au fost înaintate de către OCPI I., documentațiile depuse de ambele 

pârâte pentru obținerea avizului de principiu al OCAOTA pentru planurile de urbanism 

general ale localităților, documentații care cuprind inclusiv reprezentarea grafică a 

limitelor administrative ale celor două unități administrativ teritoriale și avizele de 

principiu emise de OCAOTA cu privire la respectarea acestor limite administrative, prin 

raportare la propriile evidențe. 

Curtea a avut în vedere și reprezentarea grafică a delimitării administrative a celor 

două unități administrativ teritoriale din data de 26.08.2011, reprezentare ce cuprinde 

enclava aparținând Comunei I. din partea de vest a Orașului T., respectiv satul D., care 

intră în componența Comunei I. în urma reorganizării comunei T. 

Această reprezentare grafică redă conturul întregului Oraș T. și cuprinde atât 

intravilanul acestei unități administrativ teritoriale, cât și terenurile agricole aparținătoare, 

terenuri care anterior anului 1990 figurau delimitate în cadrul fostelor organizații socialiste. 

De asemenea, delimitarea administrativă reprezentată în documentațiile planurilor de 

urbanism general a fost acceptată de reprezentanții ambelor unități administrativ teritoriale, 

prin semnarea hărților întocmite în acest sens. Această acceptare reprezintă o recunoaștere 

reciprocă a limitelor administrative, astfel cum erau configurate în evidențele oficiului de 

cadastru în perioada 1990 – 2014, fiind opozabilă în egală măsură ambelor pârâte, astfel 

că, deși nu îmbracă formele legale impuse de Legea nr. 7/1996 și Ordinul nr. 534/2001, 

poate fi valorificată în prezenta cauză, constituind punctul de pornire pentru identificarea 

linei de hotar dintre cele două unități administrativ teritoriale. 

În fine, această reprezentare grafică își găsește corespondentul în hotarul delimitat 

cu albastru în Planșa nr. 7 - Planul de încadrare în zonă, anexă la raportul de expertiză 

judiciar întocmit de cei trei experți judiciari desemnați de instanța de recurs, limita 

configurată fiind stabilită potrivit evidențelor cadastrale ale OCPI I. și folosită la avizarea 

documentațiilor cadastrale, așa cum rezultă din precizările făcute de către OCPI prin adresa 

nr. xxx/19.06.2020, la solicitarea instanței de recurs. 

Pe de altă parte, având în vedere că, așa cum s-a reținut și mai sus, scopul prezentei 

acțiuni este acela de a verifica și identifica o delimitare administrativă preexistentă, Curtea 

a stabilit linia de hotar dintre cele două unități administrativ-teritoriale pârâte pe traseul 

conturat cu albastru, prezentat în Planșa nr. 7 - Planul de încadrare în zonă, anexă a 

raportului de expertiză judiciară întocmit de experții judiciari. 

Orice modificare intervenită cu privire la această linie de hotar după finalizarea 

procedurii administrative de mediere și după sesizarea instanței, chiar și printr-o hotărâre 

judecătorească având același obiect, pronunțată și rămasă definitivă pe parcursul prezentei 

judecăți, constituie un element de fapt nou a cărui verificare excede limitelor învestirii, 

presupunând o actualizare a traseului liniei de hotar, în sensul dispozițiilor art. 11 alin. 10 

din Legea nr. 7/1996, republicată. 

De asemenea, Curtea a punctat că obiectul prezentului litigiu este limitat la 

stabilirea liniei de hotar doar dintre cele două unități administrativ teritoriale pârâte, prin 

raportare la vechea delimitare administrativă dintre Orașul T. și fosta Comună T., fără a 

afecta alte delimitări administrative dintre comuna I. și alte unități administrativ teritoriale 

vecine. 

 

21. Funcționari publici din cadrul agențiilor județene pentru protecția mediului. 

Salarizare la nivelul maxim din cadrul instituțiilor publice aflate în subordinea aceluiași 

ordonator principal de credite. Existența unor hotărâri judecătorești de stabilire a 

drepturilor salariale. Obligativitatea deciziilor Curții Constituționale. Considerentele 
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deciziilor Curții Constituționale. Distincția dintre hotărâri judecătorești cu aplicabilitate 

generală și cele vizând situații particulare 

 

Cuprins pe materii: Drept administrativ. Funcție publică. 

Indice alfabetic: Funcționari publici – salarizare la nivel maxim  

- efectele hotărârii judecătorești 

- decizia CCR nr. 794/2016 

Temei de drept: OUG nr. 57/2015 art. 3
1
 alin. 1

3 

  
OUG nr. 99/2016

 
art. 3 alin. 2 

  OUG nr. 9/2017 art. 1 alin. 3 

  Decizia CCR nr. 794/2016 

   

 

În cazul instituțiilor sau autorităților publice aflate în subordinea aceluiași 

ordonator de credite, având același scop, îndeplinind același funcții și atribuții, aflate la 

același nivel de subordonare din punct de vedere financiar, nivelul maxim al salariului de 

bază  pentru funcții similare trebuia stabilit la nivelul maxim aflat în plată din cadrul 

tuturor instituțiilor sau autorităților subordonate, dacă personalul își desfășoară 

activitatea în aceleași condiții. Din perspectiva îndeplinirii condițiilor legale pentru 

compararea salariilor reclamantelor cu cele indicate prin cererea de chemare în judecată, 

Curtea a observat că era necesar, pe de o parte, să fie funcții similare, iar pe de altă parte 

ca activitatea să fie desfășurată în aceleași condiții.  

Motivarea primei instanțe are la bază dispozițiile legale referitoare la stabilirea 

salariilor de bază la nivelul maxim, apelând la frânturi din argumentația Curții 

Constituționale expusă în considerentele Deciziei nr. 794/2016, însă aceste prevederi 

trebuie aplicate prin raportare la întreg raționamentul juridic al Curții Constituționale. 

Argumentația juridică din decizia invocată pornește de la o premisă esențială, evidențiată 

la par. 26 al Deciziei nr. 794/2016 a Curții Constituționale, în care s-a subliniat diferența 

dintre „hotărârile judecătorești prin care s-a recunoscut majorarea indemnizației de 

încadrare, cum sunt cele prin care s-au stabilit majorările de 2%, 5 % și respectiv 11% 

acordate magistraților și personalului asimilat”, punctând că acestea au aplicabilitate 

generală (întrucât privesc valoarea de referință sectorială), și „ipotezele în care, tot prin 

hotărâre judecătorească, ar fi fost recunoscute anumite drepturi în baza unor situații de 

fapt particulare, fără aplicabilitate generală (cum ar fi, spre exemplu ipoteza în care o 

persoană a avut recunoscut sporul de doctorat)”.  

Deși prevederile ce reglementează salarizarea la nivelul maxim aflat în plată 

pentru funcții similare nu fac nicio distincție în privința modului în care a fost alcătuit 

salariul de bază ce constituie elementul de comparație, totuși nu pot fi ignorate 

considerentele Curții Constituționale din decizia mai sus citată, considerente prin care se 

face o distincție clară între hotărârile judecătorești de recunoaștere a unor drepturi în 

baza unor situații de fapt particulare și hotărârile judecătorești care au aplicabilitate 

generală. Astfel, concluzia ce se desprinde este aceea că stabilirea nivelului maxim de 

salarizare trebuie să se facă prin luarea în considerare doar a acestor din urmă hotărâri, 

care se referă la categorii profesionale sau familii ocupaționale. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția Contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 693/16 

septembrie 2020  
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Prin Sentința nr. 226/CA/25.03.2020 pronunțată de Tribunalul Iași s-a respins 

excepția inadmisibilității acțiunii derivate din excepția autorității de lucru judecat față de 

reclamanta AA, invocată de pârât. 

S-a admis în parte acțiunea formulată de reclamantele BB, AA și CC în 

contradictoriu cu pârâta Agenția pentru Protecția Mediului I. 

A fost obligat pârâtul la emiterea deciziilor de reîncadrare salarială prin stabilirea 

salariilor de bază ale reclamantelor la nivelul maxim al funcțiilor similare aflate în plată 

din cadrul APM N., începând cu data de 24.04.2017 pentru reclamanta BB, începând cu 

01.05.2017 pentru reclamanta AA, respectiv începând cu 13.03.2017 pentru reclamanta 

CC. 

A fost obligată pârâta la plata diferențelor salariale rezultate între salariile stabilite 

conform paragrafului anterior și salariile efectiv încasate de reclamante începând cu data 

de 24.04.2017 pentru reclamanta BB, începând cu 01.05.2017 pentru reclamanta AA, 

respectiv începând cu 13.03.2017 pentru reclamanta CC. 

Pentru a pronunța această sentință, prima instanță a reținut că reclamanta BB este 

consilier cls. I, grad profesional superior, gradația 4 în cadrul instituției pârâte, iar la 

nivelul lunii martie 2020 avea un salariu de bază de 5849 lei și spor pentru condiții 

periculoase de 632 de lei. 

Reclamanta AA este consilier cls. I, grad profesional superior, gradația 4 în cadrul 

instituției pârâte, iar la nivelul lunii martie 2020 avea un salariu de bază de 6447 lei (din 

care 10% reprezintă majorare pentru activitatea de control financiar preventiv) și spor 

pentru condiții periculoase de 698 de lei. 

Reclamanta CC este consilier cls. I, grad profesional superior, gradația 3 în cadrul 

instituției pârâte, iar la nivelul lunii martie 2020 avea un salariu de bază de 5718 lei și spor 

pentru condiții periculoase de 619 de lei. 

Potrivit adresei emise de APM N., în cadrul acestei instituții salariul de bază la 

01.01.2020 pentru consilier cls. I, grad profesional superior, gradația 4 este de 6702 lei, iar 

pentru consilier cls. I, grad profesional superior, gradația 3 este de 6539 lei. Aceste valori 

au fost stabilite de APM N. în urma executării unor hotărâri judecătorești privind 

salarizarea la nivel maxim și Decizia CCR nr. 794/2016. 

Prin deciziile date în dosarele XXX și YYY reclamantei AA i-au fost respinse 

acțiunile privind emiterea deciziilor de salarizare în acord cu Decizia CCR nr. 794/2016. 

Pe fond, prima instanță a constatat întemeiată acțiunea și a reținut că, față de 

prevederile din actele normative de salarizare și Decizia ICCJ nr. 23/2016, dispozițiile 

menționate se aplică inclusiv reclamantelor, în calitate de funcționari publici în cadrul 

APM I., acestora trebuind a le fi asigurată salarizarea la nivelul maxim prevăzut pentru 

activitatea în aceleași condiții, în funcție de funcția ocupată, gradul profesional și gradul 

funcției îndeplinite în cadrul instituției. 

În contextul în care APM I. și APM N. sunt subordonate aceluiași ordonator de 

credite, au același scop, îndeplinesc aceleași funcții și atribuții, sunt la același nivel de 

subordonare din punct de vedere financiar, nivelul maxim al salariului de bază se impune a 

fi stabilit la nivelul maxim aflat în plată din cadrul acestor instituții sau autorități publice 

subordonate. 

Or, comparând valoarea salariului de bază al fiecărei reclamante cu valoarea 

salariului de bază acordat pentru aceeași funcție, grad, gradație și condiții de desfășurare a 

activității în cadrul APM N., se constată că salariile de bază echivalente ale instituției din 

urmă sunt mai mari decât cele acordate reclamantelor. 

Decizia CCR nr. 794/2016 nu este de natură a înlătura aplicarea prevederilor OUG 

nr. 57/2015, așa cum susține pârâtul, întrucât în speță acordarea nivelului maxim de 

salarizare nu are loc în baza hotărârilor judecătorești de care beneficiază angajații APM N. 

(pentru a fi elocvent faptul că pârâtul APM I. nu este parte în acele cauze), ci raportat pur 
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și simplu la valoarea ce reprezintă nivelul maxim aflat în plată în cadrul APM N. pentru 

funcția, gradul și gradația deținute de reclamante. 

Legea nr. 71/2015 nu are nicio prevedere de excludere a creșterilor valorilor 

salariului de bază ca efect al unor hotărâri judecătorești, iar Decizia CCR nr. 794/2016 

prevede tocmai aceasta includere și egalarea raportat la nivelul maxim. 

Astfel, chiar dacă valorile salariilor de bază din cadrul APM N. au crescut ca 

urmare a executării unor hotărâri judecătorești, cert este că, la momentul la care se face 

comparația dintre salariile de bază pentru aceeași funcție, grad, gradație și condiții de 

desfășurare a activității din cele două instituții subordonate aceluiași ordonator de credite, 

una din instituții indică salarii mai mari.  

Pe cale de consecință, paratul a fost obligat la emiterea deciziilor de reîncadrare 

salarială prin stabilirea salariilor de bază ale reclamantelor la nivelul maxim al funcțiilor 

similare aflate în plată din cadrul APM N., începând cu datele indicate în petit pentru 

fiecare reclamantă.  

Cu privire la dobânda legală instanța a apreciat că aceasta se impune a fi acordată 

doar de la data promovării cererii de chemare în judecată, care a avut loc la 02.10.2019, 

întrucât pârâtul nu poate fi considerat în întârziere decât de la data promovării prezentei 

acțiuni. 

Împotriva acestei sentințe a promovat recurs recurenta Agenția pentru Protecția 

Mediului I., solicitând admiterea recursului astfel cum a fost formulat, casarea sentinței 

civile recurate și respingerea acțiunii ca neîntemeiate, considerând că hotărârea a fost dată 

cu încălcarea/aplicarea greșită a normelor de drept material. 

Intimații BB, AA și CC, legal citați, au depus întâmpinare, solicitând respingerea 

recursului formulat de Agenția pentru Protecția Mediului I. ca nefondat, menținerea 

Sentinței nr. 226/CA/25.03.2020 a Tribunalului Iași ca temeinică și legală, cu obligarea 

recurentei la plata cheltuielilor de judecată. 

Analizând sentința recurată, prin prisma motivelor de recurs și a dispozițiilor legale 

aplicabile, Curtea de Apel a constatat că recursul este întemeiat pentru următoarele 

considerente: 

Motivul de recurs invocat de pârâta Agenția pentru Protecția Mediului se referă la 

interpretarea și aplicarea normelor de drept material de către prima instanță, critică ce se 

circumscrie cazului de casare prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 8 C.proc.civ. 

În analiza normelor de drept material incidente în cauză, Curtea a apreciat ca 

relevante aspectele de fapt reținute de prima instanță, respectiv că reclamantele au calitatea 

de funcționari publici, ocupând funcțiile de consilier superior, gradația 3, respectiv, în 

cadrul Agenției pentru Protecția Mediului I. 

De asemenea, s-a subliniat că prin prezenta acțiune s-a solicitat obligarea instituției 

pârâte la emiterea deciziilor/dispozițiilor de salarizare, începând cu data numirii în funcție 

în cadrul instituției, prin care să fie stabilit salariul de bază la nivelul maxim în plată, 

susținând că există o diferență între nivelul salariilor reclamantelor aflat în plată și salariul 

de bază al altor consilieri superiori, cu aceeași gradație, din cadrul altor agenții județene 

pentru protecția mediului, iar aceste salarii au fost stabilite la acest nivel prin hotărâri 

judecătorești.  

Într-adevăr, prin hotărâri judecătorești definitive, invocându-se considerentele 

Deciziei Curții Constituționale nr. 794/2016, a fost recunoscut în favoarea altor funcționari 

publici din cadrul altor agenții județene pentru protecția mediului dreptul la un salariu de 

bază stabilit la un nivel maxim din cadrul aceleiași familii ocupaționale, indiferent de 

funcția publică exercitată (de stat, teritorială sau locală), în aceste sens a fost indicată 

sentința nr. 1129/C/2017 a Tribunalului N., pusă în executare prin emiterea deciziilor nr. 

xx/29.10.2018 și nr. xx/26.10.2018 de APM N. 

De asemenea, se confirmă și faptul că prin sentințele nr. 273/20.06.2019 și nr. 

739/05.12.2018 ale Tribunalului B., funcționari publici din cadrul APM B. au obținut 
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recunoașterea dreptului la un salariu de bază egalizat la nivelul stabilit prin sentința nr. 

1129/C/2017 a Tribunalului N., invocându-se necesitatea stabilirii salariilor de bază la 

nivelul maxim în plată pentru funcții similare cu luarea în considerare a hotărârilor 

judecătorești, justificat de considerentele Deciziei Curții Constituționale nr. 794/2016. 

Consideră reclamantele că sunt îndreptățite la stabilirea unui salariu de bază la 

nivelul ce rezultă din deciziile nr. xx/29.10.2018 și nr. xx/26.10.2018 de către APM N., 

invocând prevederile art. 3
1
 alin. 1

3
 din OUG nr. 57/2015, astfel cum a fost modificată prin 

OUG nr. 43/2016, și considerentele Deciziei Curții Constituționale nr. 794/2016. 

Într-adevăr, în cazul instituțiilor sau autorităților publice aflate în subordinea 

aceluiași ordonator de credite, având același scop, îndeplinind același funcții și atribuții, 

aflate la același nivel de subordonare din punct de vedere financiar, nivelul maxim al 

salariului de bază pentru funcții similare trebuia stabilit la nivelul maxim aflat în plată din 

cadrul tuturor instituțiilor sau autorităților subordonate, dacă personalul își desfășoară 

activitatea în aceleași condiții. Cu toate acestea, se impune a se preciza că, față de data 

numirii acestora în funcție și cea a stabilirii drepturilor salariale sunt aplicabile dispozițiile 

art. 1 alin. 3 din OUG nr. 9/2017, care fac trimitere la dispozițiile art. 3 alin. 2 din OUG nr. 

99/2016, care la rândul lor fac referire la prevederile OUG nr. 57/2015, invocate de 

reclamante. 

În cauză, în aplicarea acestui text de lege, nivelul maxim al salariului de bază al 

reclamantelor trebuia stabilit prin raportare la nivelul maxim al salariului de bază în plată 

pentru funcții similare din cadrul tuturor agențiilor județene subordonate Agenției 

Naționale pentru Protecția Mediului, respectiv și prin luarea în considerare a salariului de 

bază aflat în plată pentru funcții similare din cadrul APM N. sau APM B. 

Din perspectiva îndeplinirii condițiilor legale pentru compararea salariilor 

reclamantelor cu cele indicate prin cererea de chemare în judecată, Curtea a observat că era 

necesar, pe de o parte, să fie funcții similare, iar pe de altă parte ca activitatea să fie 

desfășurată în aceleași condiții.  

Reclamantele deși ocupă funcția de consilier superior și au gradație 3, respectiv 4, 

în mod similar celor doi funcționari publici indicat ca elemente de comparație, totuși nu 

rezultă că ar fi îndeplinită și condiția referitoare la desfășurarea activității în aceleași 

condiții, respectiv în cadrul aceluiași compartiment, serviciu. Dacă cei doi funcționari 

publici rezultă că își desfășoară activitatea în cadrul serviciilor Avize, Acorduri, 

Autorizații, respectiv Monitorizare și Laboratoare, ambele din cadrul APM N., 

reclamantele nu au făcut dovada că își desfășoară activitatea în cadrul serviciilor similare 

din cadrul APM I. Or, acestea aspecte esențiale au fost omise în analiza primei instanțe, 

astfel că soluția de admitere a cererii reclamantelor este una nelegală, neverificându-se în 

cauză îndeplinirea condițiilor impuse de lege pentru egalizarea salariilor. 

Pe de altă parte, Curtea subliniază că, într-adevăr, forța obligatorie a deciziilor 

Curții Constituționale, prevăzută de art. 147 alin. 4 din Constituția României, republicată, 

se atașează dispozitivului și considerentelor pe care se întemeiază raționamentul juridic, în 

acest sens relevanța Deciziei Plenului Curții Constituționale nr. 1/1995 privind 

obligativitatea deciziilor sale pronunțate în cadrul controlului de constituționalitate, potrivit 

căreia „puterea de lucru judecat ce însoțește actele jurisdicționale, deci și deciziile Curții 

Constituționale, se atașează nu numai dispozitivului, ci și considerentelor pe care se 

sprijină soluția adoptată”. 

Cu toate acestea, se constată că motivarea primei instanțe are la bază dispozițiile 

legale referitoare la stabilirea salariilor de bază la nivelul maxim, apelând la frânturi din 

argumentația Curții Constituționale expusă în considerentele Deciziei nr. 794/2016, însă 

aceste prevederi trebuie aplicate prin raportare la întreg raționamentul juridic al Curții 

Constituționale. 

Astfel, din par. 32 al Deciziei nr. 794/2016 a Curții Constituționale se desprinde 

concluzia unei ample argumentații, potrivit căreia, urmare a declarării neconstituționalității 
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art. 3
1
 alin. 1

2
 din OUG nr. 57/2015, introdus prin OUG nr. 43/2016, nivelul maxim la 

salariului de bază/indemnizației de încadrare la care se face egalizarea „trebuie să includă 

și drepturile stabilite sau recunoscute prin hotărâri judecătorești. Așadar personalul care 

beneficiază de aceleași condiții trebuie să fie salarizat la nivelul maxim al salariului de 

bază/indemnizației de încadrare din cadrul aceleiași categorii profesionale și familii 

ocupaționale, indiferent de instituție sau autoritatea publică.” 

Cu toate acestea, concluzia sus citată are la bază o argumentație juridică ce pornește 

de la o premisă esențială, evidențiată la par. 26 al Deciziei nr. 794/2016 a Curții 

Constituționale, în care s-a subliniat diferența dintre „hotărârile judecătorești prin care s-a 

recunoscut majorarea indemnizației de încadrare, cum sunt cele prin care s-au stabilit 

majorările de 2%, 5% și respectiv 11% acordate magistraților și personalului asimilat”, 

punctând că acestea au aplicabilitate generală (întrucât privesc valoarea de referință 

sectorială), și „ipotezele în care, tot prin hotărâre judecătorească, ar fi fost recunoscute 

anumite drepturi în baza unor situații de fapt particulare, fără aplicabilitate generală 

(cum ar fi, spre exemplu ipoteza în care o persoană a avut recunoscut sporul de 

doctorat)”.  

În cauză, hotărârile judecătorești invocate de reclamante și reținute de prima 

instanță (atât de la Tribunalul N., cât și de la Tribunalul B.), relevă situația unor funcționari 

publici din cadrul altor instituții publice similare pârâte, din alte județe, părți în dosare ce 

au avut ca obiect aplicarea în concret a dispozițiilor legilor salarizării.  

Prin urmare, prima instanță a omis să observe că salariile de bază ale funcționarilor 

publici, invocați de reclamante pentru comparație, au fost stabilite în baza unor hotărâri 

judecătorești care nu au aplicabilitate generală, ci vizează situații de fapt particulare care 

nu pot fi avute în vedere la stabilirea nivelului de salarizare, în baza principiului salarizării 

la nivel maxim în cadrul instituției prevăzut de legislația privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice pentru anul 2017, în limitele stabilite de considerentele Deciziei 

nr. 794/2016 a Curții Constituționale. 

Curtea mai subliniază că, deși prevederile ce reglementează salarizarea la nivelul 

maxim aflat în plată pentru funcții similare nu fac nicio distincție în privința modului în 

care a fost alcătuit salariul de bază ce constituie elementul de comparație, totuși nu pot fi 

ignorate considerentele Curții Constituționale din decizia mai sus citată, considerente prin 

care se face o distincție clară între hotărârile judecătorești de recunoaștere a unor drepturi 

în baza unor situații de fapt particulare și hotărârile judecătorești care au aplicabilitate 

generală. Astfel, concluzia ce se desprinde este aceea că stabilirea nivelului maxim de 

salarizare trebuie să se facă prin luarea în considerare doar a acestor din urmă hotărâri, care 

se referă la categorii profesionale sau familii ocupaționale. 

Hotărârile judecătorești invocate de reclamante reflectă situații particulare ale 

funcționarilor publici din cadrul APM N. și APM B, în cazul cărora s-a făcut interpretarea 

și aplicarea în concret a acelorași dispoziții legale privind salarizarea. Prin urmare, date 

fiind limitele învestirii și judecății, aceste hotărâri judecătorești nu pot avea o aplicabilitate 

generală. 

Pentru toate aceste considerente, Curtea a reținut nelegalitatea soluției primei 

instanțe de admitere a cererii de chemare în judecată și de recunoaștere a pretențiilor 

salariale ale reclamantelor, drept pentru care recursul a fost admis, cu consecința casării în 

parte a sentinței recurate și respingerea ca neîntemeiată a cererii de chemare în judecată 

formulată de reclamantele BB, AA și CC. 

 

22. Funcționari publici cu statut special din cadrul MAI. Ajutoare la pensionare 

prevăzute de art. 20 Anexa nr. VII a Legii-cadru nr. 284/2010. Raport de serviciu încetat 

prin pensionare înainte de intrarea în vigoare a Legii-cadru nr. 153/2017. 



104 

Prematuritatea acțiunii. Aplicarea în timp a legii. Obligativitatea Deciziei RIL a Înaltei 

Curți de Casație și Justiție nr. 5/2018 

 

Cuprins pe materii: Drept administrativ. Funcție publică. 

Indice alfabetic: Drept procesual civil: - autoritate de lucru judecat 

- prematuritate acțiune 

Funcționar public – ajutoare la pensionare 

- suspendare executare drept 

- norme tranzitorii 

Temei de drept: Legea-cadru nr. 284/2010 art. 20 Anexa nr. VII 

  Legea nr. 153/2017 art. 44 

  OUG nr. 70/2017 

  OUG nr. 114/2018 

 

În analiza pretențiilor formulate prin cererea de chemare în judecată, prima 

instanță trebuia să țină seama de faptul că Înalta Curte de Casație și Justiție, în 

soluționarea recursului în interesul legii, a stabilit prin Decizia nr. 5 din 5 martie 2018. 

Exercițiul dreptului la acordarea ajutoarelor prevăzute de art. 20 din anexa nr. VII 

la Legea-cadru nr. 284/2010 a fost suspendat prin prevederi legale succesive, speciale și 

derogatorii, începând cu anul 2011 și până la finele anului 2017, inclusiv anul 2018 prin 

OUG 90/2017, ceea ce face ca acțiunile promovate în această perioadă să fie prematur 

formulate, dreptul nefiind actual. Aceeași soluție legislativă a fost menținută pentru 

perioada 2019-2021, conform art. 41 alin. 1 din OUG nr. 114/2018. 

Aplicarea dispozițiilor legale invocate de recurenți, art. 44 alin. 1 pct. 36 din Legea 

153/2017, până la intrarea în vigoare a prevederilor OUG nr. 90/2017, nu are relevanță 

în cauză deoarece nici sesizare instanței de contencios administrativ și nici pronunțarea 

soluției nu sunt guvernate de această dispoziție legală. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția Contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 695/16 

septembrie 2020  

 

Prin Sentința nr. 156/CA/05.03.2020 pronunțată de Tribunalul Iași s-a admis 

excepția autorității de lucru judecat cu privire la cererea formulată pentru perioada 

01.07.2017-31.12.2018, invocată de pârât prin întâmpinare. 

S-a respins cererea reclamanților de plată a ajutoarelor prevăzute de Legea nr. 

284/2010, anexa VII, art. 20 alin. 1 și 2, pentru perioada 01.07.2017-31.12.2018. 

S-a admis excepția prematurității cererii de acordare a ajutoarelor prevăzute de 

Legea nr. 284/2010, anexa VII, art. 20 alin. 1 și 2, pentru perioada ulterioară datei de 

01.01.2019, invocată de pârât prin întâmpinare. 

S-a respins cererea de acordare a ajutoarelor prevăzute de Legea nr. 284/2010, 

anexa VII, art. 20 alin. 1 și 2, pentru perioada ulterioară datei de 01.01.2019 formulată de 

reclamanții A și alții în contradictoriu cu pârâtul Inspectoratul de Poliție Județean Iași ca 

prematur formulată. 

Împotriva acestei sentințe au promovat recurs recurenții A și alții, arătând că 

instanța de fond a făcut o interpretare si aplicare greșită a legii, privind excepțiile invocate 

din oficiu și al dreptului material dedus judecății, a omis să judece fondul cauzei, 

pronunțându-se doar asupra excepțiilor puterii de lucru judecat și prematurității cererii de 

chemare în judecată. 

Au arătat în motivare că începând cu data de 1 iulie 2017, a intrat în vigoare Legea 

nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, act normativ care 
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nu mai reglementează nicio dispoziție cu privire la plata ajutoarelor sub forma salariilor 

compensatorii acordate cu ocazia pensionării, așa cum erau acestea prevăzute în legea 

284/2010. 

Art. 44 alin. (1) pct. 36 din Legea nr. 153/2017 mai dispune și în sensul că, la 

intrarea în vigoare a acestui act normativ se abrogă și orice dispoziții contrare acestei legi. 

Toate actele normative care au suspendat aplicarea prevederilor art. 20 alin.(l) și (2) din 

Anexa VII la Legea 284/2010, până la data de 1 iulie 2017, nu au primit o reglementare 

expresă de abrogare prin art. 44 din Legea nr. 153/2017, însă problema care se pune și pe 

care au ridicat-o la fond este aceea dacă mai poate supraviețui norma de suspendare 

ulterior abrogării normei care este suspendată. 

Efectele produse de actele normative succesive de suspendare a punerii în aplicare 

a dispoziției legale referitoare la dreptul la plata ajutoarelor sub forma salariilor 

compensatorii acordate cu ocazia pensionării, trebuie așadar limitat numai la perioada cât a 

fost în vigoare actul normativ care a prevăzut dreptul respectiv, în speța de față, Legea nr. 

284/2010. A considera altfel, ar însemna să se prelungească valabilitatea dispoziției de 

suspendare a aplicării unui text de lege și după abrogarea lui, ceea ce este de neconceput și 

inadmisibil. 

În condițiile în care suspendarea nu poate supraviețui abrogării normei pe care o 

suspendă, rezultă că dreptul la acțiune pentru plata ajutoarelor sub forma drepturilor 

prevăzute de dispozițiile art. 20, alin (1) și (2) din Anexa nr. VII la Legea nr. 284/2010 s-a 

născut la data de 1.07.2017, data intrării în vigoare a Legii nr. 153/2017, când a încetat 

orice cauză de suspendare ori de neaplicare a prevederilor mai sus menționate. 

Instanța de fond a apreciat greșit că pentru perioada 01.07.2017- 31.12.2018 a 

operat autoritatea de lucru judecat, iar pentru perioada ulterioară datei de 01.01.2019 a 

operat excepția prematurității cererii, în contextul în care în cauzele anterioare instanțele 

nu au soluționat fondul cauzei, iar motivul de suspendare a drepturilor solicitate nu mai 

erau de actualitate. 

Intimatul Inspectoratul de Poliție Județean Iași, legal citat, a depus întâmpinare, 

solicitând respingerea recursului ca nefondat. 

Analizând recursul declarat în cauză s-a constatat că este neîntemeiat având în 

vedere considerentele ce succed, expuse în condițiile art. 499 C.proc.civ. 

Prin acte normative adoptate succesiv, autoritatea legiuitoare a dispus că 

prevederile art. 20 alin. (1) și (2) ale anexei nr. VII din Legea nr. 284/2010 fie nu se aplică, 

fie nu se acordă. 

La data introducerii acțiunii era deja în vigoare Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 90/2017 care, la art. 11 alin. (1), prevedea că în anul 2018 nu se acordă ajutoarele sau, 

după caz, indemnizațiile la ieșirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori 

la trecerea în rezervă. 

În analiza pretențiilor formulate prin cererea de chemare în judecată, prima instanță 

trebuia să țină seama de faptul că Înalta Curte de Casație și Justiție, în soluționarea 

recursului în interesul legii, a stabilit prin Decizia nr. 5 din 5 martie 2018 că: „Acțiunile 

având ca obiect acordarea ajutoarelor salariale de care beneficiază cadrele militare, 

polițiștii și funcționarii publici cu statut special la trecerea în rezervă sau direct în retragere 

formulate în temeiul art. 20 alin. (1) din capitolul II al anexei nr. VII din Legea-cadru nr. 

284/2010 introduse în perioada de suspendare a exercițiului dreptului la acordarea de 

ajutoare/indemnizații sunt prematur formulate.” 

Având în vedere că dezlegarea dată problemei de drept prin decizia pronunțată în 

interesul legii este obligatorie de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, primei instanțe nu îi era permis să dea dispozițiilor legale incidente în cauză altă 

interpretare decât cea stabilită prin decizia în interesul legii.  

Întrucât drepturile solicitate prin cererea de chemare în judecată în baza 

dispozițiilor art. 20 alin. (2) din anexa nr. VII a Legii nr. 284/2010 au aceeași natură ca cea 
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a drepturilor reglementate la alineatul 1 al aceluiași articol, trebuia să se constate că 

urmează același regim juridic. 

Pe cale de consecință, prima instanță a interpretat și aplicat corect dispozițiile 

legale, constatând că exercițiul dreptului la acordarea ajutoarelor prevăzute de art. 20 din 

anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 a fost suspendat prin prevederi legale succesive, 

speciale și derogatorii, începând cu anul 2011 și până la finele anului 2017, inclusiv anul 

2018 prin OUG nr. 90/2017, ceea ce face ca acțiunile promovate în această perioadă să fie 

prematur formulate, dreptul nefiind actual. Aceeași soluție legislativă a fost menținută 

pentru perioada 2019-2021, conform art. 41 alin. 1 din OUG nr. 114/2018. 

Soluțiile date de către instanța de fond excepțiilor invocate și puse în discuția 

părților din oficiu, sunt legale și corecte. Reclamanții-recurenți s-au mai adresat anterior 

instanțelor cu cereri de chemare în judecată având același obiect, cererile de chemare în 

judecată fiind respinse în dosarele nr. X și Y, ca prematur formulate, astfel încât, 

neintervenind niciun element de noutate în mod corect instanța a reținut incidența 

autorității de lucru judecat în condițiile art. 430 alin. 1 C.proc.civ., strict din perspectiva 

menținerii condițiilor referitoare la prematuritatea acțiunii în justiție. 

De asemenea, în mod corect pentru perioada ulterioară datei de 31.12.2018, 

tribunalul a reținut incidența prematurității acțiunii în justiție, atât timp cât prin prevederile 

OUG 114/2018 legiuitorul a stabilit că indemnizațiile solicitate de recurenți nu se acordă în 

perioada 2019-2021, argumentele și criticile recurenților referitoare la actualitatea 

dreptului solicitat și la nelegalitatea soluțiilor date de tribunal celor două excepții fiind în 

mod evident neîntemeiate. 

De altfel, aplicarea dispozițiilor legale invocate de recurenți, art. 44 alin. 1 pct. 36 

din Legea nr. 153/2017, până la intrarea în vigoare a prevederilor OUG nr. 90/2017, nu are 

relevanță în cauză, deoarece nici sesizare instanței de contencios administrativ și nici 

pronunțarea soluției nu sunt guvernate de această dispoziție legală, context în care în mod 

legal prima instanță a reținut prematuritatea cererii de chemare în judecată. 

Având în vedere netemeinicia motivului de casare invocat, art. 488 alin. 1 pct. 8 

C.proc.civ., în baza art. 496 C.proc.civ., a fost respins recursul ca neîntemeiat. 

 


