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1. Anulare act administrativ. Calitate procesuală pasivă. Introducerea în cauză a 

altor subiecte de drept 

 

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

Indice alfabetic: Anulare act administrativ. Calitate procesuală pasivă. Introducerea în 

cauză a altor subiecte de drept 

Temei de drept: art. 9, 22, 36 din Codul de procedură civilă, art. 16 ind. 1 din Legea nr. 

554/2004 

 

Calitatea procesuală pasivă presupune existența unei identități între persoana 

pârâtului și cel obligat în raportul juridic dedus judecății. 

Reclamantul a solicitat anularea unui act administrativ și nu a înțeles să cheme în 

judecată decât pe conducătorul instituției publice emitente. Or, actul a cărui anulare se 

solicită a fost emis de către Ministerul Afacerilor Interne şi semnat de către conducătorul 

autorităţii - ministrul.  

Exigenţele art. 16¹ din Legea nr. 554/2004 au fost respectate în condiţiile în care, 

pentru primul termen de judecată s-a pus în vedere reclamantului să indice dacă se judecă 

cu Ministerul Afacerilor Interne. Deşi trebuia şi putea, reclamantul nu a indicat expres 

faptul că se judecă cu Ministerul Afacerilor Interne, menţionând expres faptul că se judecă 

numai cu emitentul actului, emitent care potrivit susţinerilor sale din cererea de chemare 

în judecată este Ministrul Afacerilor Interne. 

Curtea a respectat atât exigenţele textului arătat anterior, dar şi ale art. 22 Cod 

procedură civilă privind rolul activ, dar şi principiul disponibilităţii (art. 9), neputând fi 

modificat cadrul procesual stabilit de reclamant, ci doar pusă în discuţie o astfel de 

necesitate. De asemenea, în lipsa unei precizări exprese de individualizare a unui anumit 

pârât, instanţa nu are posibilitatea să aleagă o entitate nenominalizată de către reclamant, 

pentru a soluţiona litigiul pe fond, iar nu pe calea excepţiei lipsei calităţii procesuale 

pasive. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția contencios administrativ și fiscal, Sentinţa nr. 19/14.04.2020 

Prin sentinţa nr. 19/14.04.2020 a Curţii de Apel Iaşi a fost admisă excepţia lipsei 

calităţii procesuale pasive a Ministrului Afacerilor Interne şi a fost respinsă acţiunea 

formulată de reclamantul PI în contradictoriu cu pârâtul Ministrul Afacerilor Interne, ca 

fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. 

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut că prin cererea înregistrată pe rolul 

Curţii de Apel Iaşi la data de 07.04.2020, reclamantul PI, în contradictoriu cu pârâtul 

Ministrul Afacerilor Interne, a solicitat pronunţarea unei hotărâri prin care să se dispună 

anularea parţială a Ordonanţei Militare nr. 1/2020 (astfel cum a fost modificată prin 

Ordonanţa Militară nr. 2/2020), arătând că ambele au fost emise de către pârât. 

La termenul din data de 14.04.2020 instanţa a invocat din oficiu excepţia lipsei 

calităţii procesuale pasive a Ministrului Afacerilor Interne. 

Potrivit art. 248 alin. 1 C.pr.civ. instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor 

de procedură, precum şi asupra celor de fond care fac inutilă în tot sau în parte 

administrarea de probe noi ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei. 

Calitatea procesuală pasivă presupune existența unei identități între persoana 

pârâtului și cel obligat în raportul juridic dedus judecății. 
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Reclamantul a solicitat anularea unui act administrativ și nu a înțeles să cheme în 

judecată decât pe conducătorul instituției publice emitente. Or, actul a cărui anulare se 

solicită a fost emis de către Ministerul Afacerilor Interne şi semnat de către conducătorul 

autorităţii - ministrul.  

Această concluzie rezultă atât din analiza art. 4 din Decretul Preşedintelui 

României nr. 195/2020 care la alin. 2 şi 3 are în vedere doar semnatarii actelor respective, 

dar şi din interpretarea coroborată a prevederilor Codului administrativ (OUG nr. 57/2019) 

cu celelalte acte normative aplicabile. 

Potrivit art. 2 lit. f) din Legea nr. 554/2004, activitatea de soluţionare de către 

instanţele de contencios administrativ competente potrivit legii organice a litigiilor în care 

cel puţin una dintre părţi este o autoritate publică, iar conflictul s-a născut fie din emiterea 

sau încheierea, după caz, a unui act administrativ, în sensul prezentei legi, fie din 

nesoluţionarea în termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare 

la un drept sau la un interes legitim. 

Conform Codului Administrativ – art. 5 lit. k - autoritatea publică este organul de 

stat sau al unităţii administrativ-teritoriale care acţionează în regim de putere publică 

pentru satisfacerea unui interes public. Potrivit aceluiaşi act normativ – art. 2 alin. 1 - 

Autorităţile administraţiei publice centrale sunt: Guvernul, ministerele, alte organe centrale 

de specialitate subordonate Guvernului sau ministerelor, autorităţile administrative 

autonome. 

Ministrul nu este autoritate publică centrală, ci doar asigură conducerea şi 

reprezentarea autorităţii administraţiei publice centrale (minister) - Ministrul exercită 

conducerea ministerului şi îl reprezintă în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu 

persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie (art. 55 din 

Codul administrativ). Ministrul este un demnitar (persoană care exercită funcţii de 

demnitate publică în temeiul unui mandat, potrivit Constituţiei, prezentului cod şi altor acte 

normative), iar nu autoritate publică. 

De asemenea, cap. IV din OUG nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi 

regimul stării de urgenţă se referă expres la Ordonanţe militare şi ordine ale altor autorităţi 

publice, existând coerenţă în reglementarea generală, în sensul că actele sunt emise de 

autorităţile publice, iar nu de către demnitarii, conducători ai autorităţii respective. 

Potrivit dispozițiilor art. 16 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul 

administrativ, cererile în justiţie prevăzute de prezenta lege pot fi formulate şi personal 

împotriva persoanei care a contribuit la elaborarea, emiterea, adoptarea sau încheierea 

actului ori, după caz, care se face vinovată de refuzul de a rezolva cererea referitoare la un 

drept subiectiv sau la un interes legitim, dacă se solicită plata unor despăgubiri pentru 

prejudiciul cauzat ori pentru întârziere. În cazul în care acţiunea se admite, persoana 

respectivă poate fi obligată la plata despăgubirilor, solidar cu autoritatea publică pârâtă. 

În speţă, pârâtul nu se regăsește în categoria persoanelor care „au elaborat, emis sau 

încheiat” actul juridic a cărui anulare se solicită prin cererea de chemare în judecată, şi 

chiar dacă s-ar fi încadrat în această categorie, calitatea procesuală ar fi avut-o numai 

alături de autoritatea publică din care face parte și numai pentru cererea accesorie de plată 

a unor despăgubiri. 

Aşadar, cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului, Curtea a 

apreciat că este întemeiată şi a admis-o, având în vedere că pârâtul nu este autoritatea 

publică, în sensul art. 2 alin. 1 lit. b din Legea nr. 554/2004, care a emis actul contestat.  

Exigenţele art. 16¹ din Legea nr. 554/2004 au fost respectate în condiţiile în care, 

pentru primul termen de judecată s-a pus în vedere reclamantului să indice dacă se judecă 

cu Ministerul Afacerilor Interne. Deşi trebuia şi putea, reclamantul nu a indicat expres 

faptul că se judecă cu Ministerul Afacerilor Interne, menţionând expres faptul că se judecă 
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numai cu emitentul actului, emitent care potrivit cererii de chemare în judecată este 

Ministrul Afacerilor Interne. 

Curtea a îndeplinit atât exigenţele textului arătat anterior, dar şi ale art. 22 Cod 

procedură civilă privind rolul activ, dar şi principiul disponibilităţii (art. 9), neputând fi 

modificat cadrul procesual stabilit de reclamant, ci doar pusă în discuţie o astfel de 

necesitate. De asemenea, în lipsa unei precizări exprese de individualizare a unui anumit 

pârât, instanţa nu are posibilitatea să aleagă o entitate nenominalizată de către reclamant, 

pentru a soluţiona litigiul pe fond, iar nu pe calea excepţiei lipsei calităţii procesuale 

pasive. 

În ceea ce priveşte cererile de intervenţie formulate, Curtea a apreciat nu mai este 

necesar a se pronunţa asupra admisibilităţii în principiu a acestora, având în vedere soluţia 

dată asupra cererii principale, în privinţa căreia a fost admisă excepţia lipsei calităţii 

procesuale pasive. Astfel, intervenţia, fie că este voluntară principală ori accesorie, are 

caracter incidental, presupunând o solicitare de introducere într-un proces în curs de 

judecată. Or, admiterea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive, incident existent încă de 

la momentul introducerii cererii de chemare în judecată şi constatat la termenul din data de 

14.04.2020 împiedică judecarea cauzei şi verificarea oricărei alte cereri de participare în 

proces. 

 

2. Achiziții publice. Consecințele măsurilor de remediere luate de autoritatea 

contractantă. Limitele de învestire ale Consiliului stabilite prin contestație. Motive noi de 

contestație. Competența legală privind procedura evaluării/reevaluării ofertelor. 

Folosirea convențiilor prevăzute de Legea nr. 76/2002 pentru justificarea tarifului 

ofertat. Cheltuieli indirecte 

 

Cuprins pe materii: Achiziții publice. Procedură de licitație. Contestație. 

Indice alfabetic: Achiziții publice: procedură de licitație; contestație; propunere financiară 

Temei de drept: Legea nr. 101/2016 art. 9 alin. 3, art. 21 alin. 3, art. 26 alin. 10 ind. 1, 

art. 34 alin. 11; Legea nr. 98/2016 art. 207, art. 209, art. 210; Legea nr. 76/2002 

 

În cazul unei măsuri de remediere efective, adusă la cunoștința ofertanților de 

către autoritatea contractantă în condițiile legii, consecințele cu privire la modul de 

soluționare a contestației sunt prevăzute de art. 9 alin. 3 din Legea nr. 101/2016, în sensul 

că doar contestatorul, în temeiul dreptului său de dispoziție, poate aprecia dacă această 

măsură este una suficientă și poate renunța la contestație. Per a contrario, dacă nu există 

o manifestare de voință a contestatorului în sensul renunțării la contestație, Consiliul are 

obligația de a analiza contestația pe fond, ținând cont și de efectele pe care le produc 

măsurile de remediere dispuse, fără a putea respinge de plano contestația formulată.  

Procedura de contestare este strict reglementată și limitată expres, conform art. 21 

alin. 3 din Legea nr. 101/2016, la analiza motivelor și capetelor de cerere formulate cu 

respectarea termenului legal de formulare a contestației, astfel că nu este permis nici 

Consiliului să invoce din oficiu motive noi în cadrul acestei procedurii de contestație, câtă 

vreme această posibilitate nu fost recunoscută de lege. Criticile invocate prin concluziile 

scrise, câtă vreme presupuneau o verificare și analiză distinctă față de cea referitoare la 

aspectele invocate prin contestație, reprezintă, de fapt, așa cum corect au subliniat 

petentele, motive noi în sensul art. 21 alin. 3 din Legea nr. 101/2016. Cererea depusă de 

contestatoarea B în cursul procedurii administrativ-jurisdicționale, indiferent de cum a 

fost denumită, nu putea stabili pentru Consiliu alte limite de analiză decât cele ce rezultă 

din contestația formulată, inclusiv cu privire la modul de argumentare a motivelor 
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invocate. Posibilitatea de a depune concluzii scrise nu poate constitui o justificare pentru 

completarea contestației cu motive noi și argumente noi, care impun verificări 

suplimentare. 

Nici organul administrativ-jurisdicțional, și nici instanța de judecată nu se pot 

substitui autorității contractante în exercitarea competentelor prevăzute de lege indicate 

mai sus. Competența legală exclusivă de verificare și evaluare a ofertelor, precum și de 

luare a măsurilor de remediere așa cum s-a subliniat și mai sus, aparține comisiei de 

evaluare din cadrul autorității contractante. Dispozițiile art. 26 alin. 10 ind. 1, respectiv 

art. 34 alin. 11 din Legea nr. 101/2016 nu permit nici ca reevaluarea ofertelor să fie 

făcută de Consiliu sau instanța de judecată, ci doar stabilirea limitelor în care trebuie să 

se facă reevaluarea de către autoritatea contractantă. 

Luarea în considerare la justificarea prețului a acestor subvenții acordate de stat, 

prin AJOFM, nu poate fi considerată ca fiind discriminatorie și nici contrară principiului 

tratamentului egal, întrucât încheierea convențiilor cu AJOFM și acordarea subvențiilor 

constituie un beneficiu prevăzut de lege în favoarea oricărui agent economic ce face 

angajări în anumite condiții stabilite de lege. 

Nici autoritatea contractantă și nici Consiliul nu puteau să aibă în vedere decât 

conținutul cheltuielilor indirecte astfel cum a fost indicat în documentația de atribuire, 

fiind lipsit de previzibilitate și contrar principiul tratamentului egal ca în cazul a două 

ofertante să fie luate în considerare drept cheltuieli indirecte alte costuri decât cele 

solicitate prin documentația de atribuire. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția Contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 259/29.04.2020  

 

Prin Decizia nr. 506/C3/309.318 din 27.03.2020 Consiliul Național pentru 

Soluționarea Contestațiilor a dispus conexarea contestațiilor. 

A încuviințat în principiu cererile de intervenție voluntară accesorie formulate de 

SC „A” SRL, cu privire la contestațiile depuse de SC „B” SRL și SC „C” SRL. 

A admis cele două contestații și a anulat actualul rezultat al procedurii și a obligat 

autoritatea contractantă să continue procedura, prin respingerea ofertelor SC „A” SRL, SC 

„C” SRL, SC „D” SRL și SC „E” SRL, conform motivării, în 15 zile de la primirea 

deciziei. 

A respins, ca nefondate, cererile de intervenție formulate de SC „A” SRL. 

Pentru a pronunța această sentință, CNSC a reținut că Spitalul Municipal de 

Urgență AA a inițiat, la 20.12.2019, o procedură proprie pentru încheierea unui acord-

cadru având ca obiect Achiziție servicii de pază și protecție a obiectivelor, bunurilor și 

valorilor Spitalului Municipal de Urgență AA, prin publicarea în SEAP, în 20.12.2019, a 

anunțului de publicitate nr. ADV 1124338. În documentația de atribuire, autoritatea 

contractantă a specificat că procedura se derulează în conformitate cu prevederile Legii nr. 

98/2016. 

Considerând nelegal rezultatul procedurii de atribuire, SC „B” SRL și SC „C” SRL 

au formulat contestațiile de față, solicitând reevaluarea ofertelor depuse. 

Referitor la măsurile ce ar fi adoptate de autoritatea contractantă, privind 

respingerile ofertelor SC „C” SRL și SC „E” SRL, ca urmare a contestației formulate de 

SC „B” SRL (conform celor specificate în punctul de vedere), Consiliul a constatat că 

achizitorul nu a transmis niciun document în care să fie consemnată reevaluarea celor două 

oferte, dar nici nu a comunicat măsura de remediere contestatorilor și celorlalți ofertanți 

implicați în procedură, așa cum impune art. 9 alin. 1 din Legea nr. 101/2016.  

În ceea ce privește criticile formulate de SC „B” SRL împotriva modului de 

evaluare a ofertelor SC „A” SRL și SC „D” SRL, Consiliul a reținut formularea unei critici 
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comune, referitoare la fundamentarea prețului, prin deducerea cheltuielilor aferente 

convențiilor încheiate în baza Legii nr. 76/2002. 

Consiliul a constatat că, în justificarea tarifului, comisia de evaluare a acceptat 

sumele ce urmează a fi încasate, contrar cerinței din documentației de atribuire referitoare 

la sumele/drepturile primite. Mai mult, pentru a face dovada sumelor primite, a considerat 

Consiliul că ofertanții ar fi trebuit să prezinte dovezi ale indisponibilizării acestor sume. S-

a conchis că prin acceptarea, drept justificare a tarifului propus, a sumelor ce urmează a fi 

primite, în loc de sumele primite, comisia de evaluare a ignorat regulile documentației de 

atribuire. 

Pe de altă parte, a mai reținut faptul că fiecare angajator încasează lunar suma 

aferentă pentru persoanele angajate, așa cum dispune Legea nr. 76/2002. Deci, la 

momentul semnării contractului (informație necunoscută nici la data ofertării, dar nici la 

data emiterii prezentei decizii), ofertantul nu va mai încasa valoarea din subvenție, 

menționată în devizul de tarif. 

Astfel, s-a considerat că utilizarea convențiilor, în formarea tarifului, este o 

susținere cu caracter pur teoretic, și nu o justificare a prețului ofertat. 

În consecința, Consiliul a apreciat că ofertele SC „A” SRL și SC „D” SRL ar fi 

trebuit respinse, ca neconforme, în temeiul art. 137 alin. (3) lit. c) din HG nr. 395/2016. 

De asemenea, Consiliul a constatat că SC „D” SRL a propus, pentru executarea 

serviciilor de pază, personal care are domiciliul în Ialomița (conform convențiilor încheiate 

cu AJOFM Ialomița). Dar în componența tarifului propus nu sunt incluse costuri cu 

deplasarea, cazarea, diurna fiecărui agent care va lucra la „B”. Având în vedere că durata 

acordului-cadru este de 3 ani, în prețul ofertat ar fi trebuit să se regăsească aceste 

cheltuieli, pentru întreaga perioada, conform art. 44 alin. (2) din Codul Muncii. 

Astfel, s-a apreciat că oferta SC „D” SRL ar fi trebuit respinsă ca inacceptabilă, 

conform art. 137 alin. (2) lit. d) din HG nr. 395/2016. 

În ceea ce privește criticile aduse de contestator împotriva modului de evaluare a 

justificării cheltuielilor indirecte, cuprinse în tariful propus de SC „A” SRL, respectiv SC 

„D” SRL, Consiliul le-a apreciat și pe acestea ca întemeiate. 

Consiliul a constatat că elementele de cost, ce se cuprind în cheltuielile directe și 

cele indirecte, sunt descrise în Ordinul Ministerul Finanțelor Publice nr. 1826/2003, pentru 

aprobarea precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea și conducerea 

contabilității de gestiune/Gruparea cheltuielilor în vederea calculării costurilor. 

Consiliul a constatat că, din cele două răspunsuri date de ofertante, valoarea 

contabilă a cheltuielilor indirecte este zero, în cuprinsul devizelor neregăsindu-se costuri de 

regie aferente acestui contract (de exemplu, amortizarea activelor societății, serviciile de 

contabilitate ale firmei ori alte servicii), ci doar cheltuieli directe, repartizate pe fiecare 

agent/oră. 

În fapt, s-a apreciat că prin răspunsurile date, SC „A” SRL, respectiv SC „D” SRL, 

au demonstrat că prețul ofertat nu este sustenabil, nu cuprinde toate elementele de cost 

impuse de prevederile legale și dispozițiile caietului de sarcini. Astfel, niciunul dintre cei 

doi ofertanți nu poate justifica tariful propus, deci acesta nu este rezultatul liberei 

concurențe. 

Prin necuprinderea în propunerea financiară a tuturor costurilor, Consiliul a 

constatat că ofertele SC „A” SRL, respectiv SC „D” SRL trebuiau declarate, și sub acest 

aspect, neconforme, în temeiul art. 136 alin. (3) din HG nr. 395/2016. 

Văzând că ofertele SC „A” SRL și SC „D” SRL sunt inacceptabile/neconforme, 

Consiliul nu a mai analizat celelalte critici formulate de contestator, întrucât situația lor 

este iremediabil afectată, finalitatea unei reevaluări neputând fi schimbată. 

Petentul Spitalul Municipal de Urgență AA a formulat plângere, solicitând 

admiterea acesteia și anularea Deciziei ca fiind netemeinică și nelegală.  
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Apreciază că în mod greșit CNSC a admis contestațiile întrucât, arătând în primul 

rând, că prin decizia pronunțată Consiliul nu a avut în vedere obiectul contestației 

formulate de către SC „B” SRL, întrucât această societate nu a contestat necomunicarea 

măsurilor de remediere ale autorității contractate. De altfel, măsura de remediere a fost 

comunicată CNSC și contestatorilor, în punctele de vedere formulate de autoritatea 

contractantă. 

Referitor la folosirea în fundamentarea prețului ofertat, a convențiilor încheiate cu 

unitățile AJOFM locale, pentru acordarea subvențiilor, sub forma ajutorului de stat de care 

beneficiază unii ofertanți, regăsite în ofertele a patru operatori economici din cei cinci 

ofertanți, a precizat petenta că drepturile primite nu se referă strict numai la ceea ce se 

încasează la momentul formulării ofertei, ci se referă la drepturile stabilite în baza Legii nr. 

76/2002, pentru prezent, dar și pentru viitor. „Primite” fiind folosit generic, fără a limita 

sumele doar la cele strict încasate ca subvenții, referindu-se și la cele ce vor fi încasate în 

viitor. 

Astfel, autoritatea contractantă a luat în considerare că operatorul economic 

beneficiază (la data depunerii ofertei financiare), dar are și posibilitatea să beneficieze de 

ajutorul de stat după ce va semna acordul cadru cu autoritatea contractantă, în funcție de 

numărul de angajați beneficiari de subvenții, sumele stabilite și valabilitatea convențiilor.  

Consideră evident că, așa cum prețul ofertat se fundamentează în baza unor 

cheltuieli ce se vor efectua în viitor și nu de cheltuielile deja făcute, aceștia au ținut cont de 

sumele din subvențiile rămase de încasat prezentând dovezile cerute în documentația de 

atribuire. Autoritatea contractantă nu avea motiv să solicite ofertanților dovezi ale 

indisponibilizării sumelor din subvențiile încasate după cum menționează CNSC-ul. Acest 

lucru nu s-a cerut în documentația de atribuire deci, operatorii economici s-au conformat 

cerințelor din documentație. 

Interpretarea de „sume primite din subvenții” ca „sume deja încasate”, aparține 

doar CNSC-ului. Autoritatea contractantă nu a solicitat acest lucru și nici unul din cei patru 

ofertanți, care au fundamentat prețul prin prezentarea de subvenții în ofertă  (printre care și 

contestatarul SC „C” SRL), nu au interpretat termenul la timpul trecut. Toți acești ofertanți 

au prezentat oferta financiară în funcție de subvențiile rămase de încasat pe perioada de 

valabilitate a convențiilor pentru un anumit număr de salariați. 

În speța de față, în contestațiile depuse la CNSC, contestatarii au contestat (SC „B” 

SRL făcând trimitere la unele decizii CNSC) doar faptul că autoritatea contractantă nu a 

verificat corect subvențiile atribuite conform Legii nr. 76/2002 sub aspectul numărului 

persoanelor beneficiare de subvenții oferite în baza Legii nr. 76/2002, data încheierii 

convențiilor cu AJOFM, valoarea subvenției, perioada de acordare șt perioada de 

valabilitate a convențiilor. Deci contestatorul se referă în contestație strict la neverificarea 

subvențiilor de către autoritatea contractantă și nu așa după cum greșit a reținut CNSC că 

se referă la nerespectarea regulilor din documentația de atribuire. 

Cu privire concluzia Consiliului că salariații își au domiciliul în jud. Ialomița, 

raportat la faptul că aceste convenții s-au încheiat cu AJOFM Ialomița, arată că este 

eronată, întrucât Legea nr. 76/2002 prevede că aceste convenții se încheie cu agențiile 

locale AJOFM de pe raza județului unde își are sediul social angajatorul, respectiv Ialomița 

în cazul SC „D” SRL. 

Cu privire la cheltuieli directe și indirecte – ca elemente de cost folosite în 

fundamentarea prețului – solicită petentul să se constate faptul că CNSC-ul face referire la 

prevederile din Ordinul MF nr. 1826/2003 fără să țină cont de specificul obiectului de 

activitate, respectiv serviciile de pază. Subliniază că SC „B” SRL a făcut referire la 

Ordinul menționat doar în Concluziile scrise din 12.03.2020, nu și în contestație. 

Autoritatea contractantă a menționat faptul că în Documentația de atribuire a 

solicitat toate cheltuielile, adică acele cheltuieli specifice și/sau incidente legislației 
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serviciilor de pază, altele decât cele de natură salarială, pe care autoritatea le-a denumit 

generic cheltuieli indirecte și care sunt incluse în fundamentarea prețului ofertat după cum 

urmează: 

Cheltuieli indirecte din domeniul pazei; uniforme, logistică, telefoane, stații, 

combustibil, asigurări cheltuieli cu echipamentul agenților, cheltuieli cu dotările posturilor, 

cheltuieli cu personalul TESA, cheltuieli cu controalele medicale la angajare și periodice, 

cheltuieli cu tipizate, controale salariați pază, alte cheltuieli. 

Petenta SC „A” SRL a formulat plângere, apreciind decizia nelegală și netemeinică, 

solicitând desființarea ei în ceea ce privește măsurile dispuse cu privire la oferta sa. 

Modul de analiză al Consiliului cu privire la folosirea convențiilor încheiate s-a 

făcut fără să se coroboreze dispozițiile legale aplicabile cu documentația de atribuire și cu 

încălcarea principiului disponibilității. 

Criticile celor doi contestatori susțin neîndeplinirea obligației de verificare de către 

autoritatea contractantă, în sensul verificării implicării personalului pentru care se primesc 

subvențiile în baza Legii nr. 76/2002 în cadrul contractului de achiziție publică ce urmează 

a fi încheiat. 

Consiliul însă nu se raportează în analiza efectuată cu privire la temeinicia criticilor 

formulate la aspectele invocate de contestatori prin cererea înaintată ci, ignorând cadrul 

procesual impus de către aceștia, raportându-se la o frază a autorității contractante din Fișa 

de date a achiziției, căreia îi dă o interpretare greșită și ruptă din context, ajunge să statueze 

prin decizia pronunțată că utilizarea convențiilor în fundamentarea tarifului ofertat este de 

fapt inadmisibilă: „Astfel, utilizarea convențiilor, în formarea tarifului, este o susținere cu 

caracter pur teoretic și nu o justificare a prețului ofertat.” 

Prin fișa de date a achiziției autoritatea contractantă a statuat permisiunea utilizării 

subvențiilor încasate de angajatori în baza Legii nr. 76/2002 și a indicat și modalitatea de 

dovedire a acestora.  

Din punctul societății de vedere, soluția Consiliului este pur teoretică și neunitară 

dacă se raportează la practica statuată până în prezent prin Deciziile CNSC și ale 

instanțelor de apel la care au făcut referire și contestatorii. Nu este posibilă asumarea 

provizioanelor pentru o participare incertă la o viitoare achiziție, dar în mod cert se poate 

garanta utilizarea unor subvenții aprobate deja, în implementarea unui anumit contract, de 

la data depunerii ofertei. 

Folosirea în justificarea de preț a unor sume viitoare, întărește faptul că ofertanții 

nu au folosit aceste sume în alte proceduri de achiziție publică, că atât sumele ce urmează a 

fi încasate, cât și personalul subvenționat propus, vor fi folosiți exclusiv în contractul ce 

urmează a fi încheiat cu autoritatea contractantă. 

Motivarea de respingere a Consiliului cu privire la justificarea cheltuielilor 

indirecte are la bază un Ordin al Ministerului Finanțelor Publice cu nr. 1826/2003, pe care 

contestatorul îl invocă doar prin concluziile scrise din 12.03.2020, concluzii de care părțile 

implicate în dosar nu au avut cunoștință. În felul acesta i s-a negat dreptul la apărare și s-a 

încălcat în mod evident principiul contradictorialității statuat atât de Codul de procedură 

Civilă prin art. 14 alin (2), cât și de Legea 101/2016 prin articolul mai sus indicat. 

În plus, Consiliul raportându-se strict la acest act legislativ, fără să analizeze în 

mod complet și corect conținutul documentației de atribuire care se impunea în mod 

obligatoriu tuturor participanților la procedură, concluzionează că oferta sa ar conține zero 

cheltuieli indirecte, deoarece nu ar avea costuri de regie aferente acestui contract 

exemplificând cu: amortizarea activelor societății, servicii de contabilitate ale firmei ori 

alte servicii). 

Consiliul, având la dispoziție dosarul achiziției putea să constate că toate 

justificările operatorilor economici aveau detaliate în Anexă același tip de cheltuieli ca și 

cele detaliate de către societate, inclusiv contestatorul. 
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Nu se poate reține vreo culpă în privința sa în ceea ce privește încălcarea 

documentației achiziției sau necomunicarea către comisie a informațiilor sau documentelor 

solicitate, deoarece a arătat că a răspuns punctual la solicitările de clarificări ale autorității 

contractante și a respectat întocmai fișa de date și formularele puse la dispoziție de aceasta. 

Analizând decizia pronunțată de CNSC, prin prisma motivelor plângerilor 

formulate, a dispozițiilor legale aplicabile, precum și actelor dosarului, Curtea a reținut 

temeinicia celor două plângeri pentru următoarele considerente. 

În fapt, s-a reținut că prezenta plângere se referă la procedura de licitație pentru 

încheierea unui acord-cadru având ca obiect „Achiziție servicii de pază și protecție a 

obiectivelor, bunurilor și valorilor Spitalului Municipal de Urgență AA”, inițiată de 

autoritatea publică contractantă prin publicarea în SEAP la data de 20.12.2019 a anunțului 

de publicitate nr. ADV 1124338, valoarea contractului fiind de 4.050.991,36 lei fără TVA. 

După solicitările de clarificări adresate tuturor celor cinci ofertanți care au depus 

oferte conforme din punct de vedere formal, comisia de licitație a procedat la evaluarea 

propunerilor tehnice prin Procesul verbal nr. xxx/17.01.2020 și a celor financiare prin 

procesul verbal nr. xxxx/18.02.2020, rezultatul procedurii fiind consemnat în Raportul 

procedurii nr. xxxxx/19.02.2020, care a fost totodată comunicat celor cinci ofertanți. 

Autoritatea contractantă a întocmit clasamentul ofertelor, acesta fiind cuprins în 

Raportul procedurii nr. xxxxx/19.02.2020, respectiv: 1. SC „A” SRL – cu un tarif de 13,72 

lei/oră; 2. SC „C” SRL - cu un tarif de 14,74 lei/oră; 3. SC „D” SRL– cu un tarif de 15,20 

lei/oră; 4. SC „E” SRL – cu un tarif de 16,50 lei/oră; 4. SC „B” SRL – cu un tarif orar de 

16,50 lei/oră. 

Împotriva rezultatului procedurii și a modului de evaluare a ofertei câștigătoare 

depuse de SC „A” SRL a formulat contestație SC „C” SRL, iar împotriva modul de 

evaluare a ofertelor clasate pe primele patru locuri a depus contestație SC „B” SRL, 

ambele contestații fiind soluționate prin Decizia CNSC nr. 506/C3/309.318 din 27.03.2020 

prin care au fost admise contestațiile cu privire la trei aspecte, iar în același timp au fost 

respinse cererile de intervenție formulate de ofertanta SC „A” SRL. 

Contestatoarea SC „C” SRL a solicitat anularea comunicării rezultatului procedurii 

cu reevaluarea ofertei clasate pe locul 1, susținând mai multe motive de nelegalitate ce se 

refereau la modul de calcul al tarifului, respectiv: modul de calcul al sporului de noapte; 

modul de calcul al sporului de weekend; neincluderea în deviz a fondului pentru persoane 

cu handicap; folosirea convențiilor încheiate în baza Legii nr. 76/2002, cu referire la 

neefectuarea de verificări de către autoritatea contractantă cu privire la modul de calcul 

pentru suma dedusă; neincluderea cheltuielilor indirecte în deviz: cheltuieli cu uniformele, 

personal TESA, cheltuieli cu cazarea, deplasarea, diurna, telefonie mobilă, fișe de 

aptitudini, testare psihologică, analize medicina muncii, cheltuieli cu coordonarea și 

verificarea agenților de securitate, deplasări la instructaje. 

Pe de altă parte, prin contestația formulată, SC „B” SRL a solicitat anularea 

rezultatului procedurii și reanalizarea ofertelor declarate admisibile de pe locul 1, 2, 3 și 4, 

iar criticile aduse ofertei SC „A” SRL priveau la modul de justificare a tarifului ofertat, 

referindu-se în mod particular la: folosirea convențiilor încheiate în baza Legii nr. 76/2002, 

susținând că autoritatea contractantă nu a făcut verificări cu privire la acordarea lor, la 

utilizarea personalului din convenții în cadrul contractului, neincluderea cheltuielilor cu 

delegarea pentru personalul care nu are domiciliul în Vaslui, existența declarațiilor de 

disponibilitate, valabilitatea convențiilor pe perioada pentru care se atribuie contractul; 

modul de calcul al sporului de noapte; modul de calcul al sporului de weekend; includerea 

în tarif a cheltuielilor indirecte.  

În aceeași contestație s-au adus critici cu privire la modul de evaluare al propunerii 

financiare depuse de SC „D” SRL fiind reiterate motivele referitoare la folosirea 

convențiilor încheiate în baza Legii nr. 76/2002, argumentele fiind similare cu cele 
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invocate cu privire la oferta câștigătoare, precum și cele privind cheltuielile indirecte care 

nu ar fi fost incluse (medicina muncii, instruirea angajaților, asigurarea serviciilor de 

monitorizare și intervenție, activitatea de control). De asemenea, s-a mai invocat un calcul 

greșit al tarifului în privința includerii sporului de weekend. 

Prin decizia CNSC ce face obiectul celor două plângeri au fost admise cele două 

contestații formulate de SC „B” SRL, reținându-se pe de o parte caracterul inacceptabil al 

ofertelor depuse de SC „C” SRL și SC „E” SRL, ca urmare a modificării propunerilor 

financiare, iar pe de altă parte caracterul neconform/inacceptabil al ofertelor depuse de 

către SC „A” SRL și SC „D” SRL, întrucât nu acestea nu respectă cerințele documentației 

de atribuire. 

În primul rând, în ceea ce privește soluția CNSC referitoare la modul de soluționare 

al contestației SC „B” SRL împotriva ofertelor depuse de SC „C” SRL (locul 2) și SC „E” 

SRL (locul 4), autoritatea contractantă apreciază că nu s-au aplicat în mod corect 

prevederile art. 9 alin. 1 din Legea nr. 101/2016, în sensul că nu s-au luat în considerare 

măsurile de remediere ce ar fi fost cuprinse în punctul de vedere depus în fața Consiliului. 

Cu privire la această chestiune, Curtea arată că, într-adevăr, art. 9 alin. 1 din Legea 

nr. 101/2016 prevede că „după primirea contestației, autoritatea contractantă poate adopta 

măsurile de remediere pe care le consideră necesare ca urmare a contestației, în cel mult 

trei zile de la primirea contestației. Măsurile adoptate trebuie comunicate contestatorului, 

celorlalți operatori economici implicați în procedura de atribuire, precum și Consiliului, nu 

mai târziu de o zi lucrătoare de la data adoptării lor.” 

Cu toate acestea, în cauză se constată că autoritatea contractantă, în afară de 

recunoașterea temeiniciei criticilor de nelegalitate vizând caracterul inacceptabil al celor 

două oferte clasate pe locurile 2 și 4, recunoaștere exprimată prin Punctele de vedere 

depuse în cadrul procedurii derulate în fața Consiliului (adresele nr. 4241/28.02.2020 și nr. 

4242/28.02.2020), nu s-a făcut dovada că a fost emis un document specific în cadrul 

procedurii de licitație (proces verbal de evaluare altul decât cel din 18.02.2020 sau alt 

raport al procedurii) prin care comisia de evaluare să fi dispus o astfel de măsură de 

remediere. 

Astfel, contrar susținerilor autorității contractante, măsurile de remediere prevăzute 

de art. 9 alin. 1 din Legea nr. 101/2016 nu pot fi dispuse prin chiar Punctul de vedere 

exprimat în cadrul procedurii contestației derulate în fața Consiliul Național de Soluționare 

a Contestațiilor. Punctul de vedere al autorității contractante cu privire la contestația 

formulată de către un participant la licitație reprezintă un act de procedură ce produce 

efecte în cadrul procedurii de contestare, iar simpla recunoaștere a temeiniciei unor critici 

de nelegalitate cuprinse în contestație, neînsoțită de un document de reevaluare a celor 

două oferte care să fie emis de către comisia de evaluare, reprezintă în plan procesual o 

achiesare, nicidecum o măsură de remediere în sensul textului de lege mai sus citat. 

De asemenea, Curtea subliniază că, în lipsa unei noi evaluării efectuate de comisia 

de evaluare în sensul celor arătate în punctul de vedere exprimat de autoritatea 

contractantă, măsura de remediere nu este una efectivă, drept pentru care corect nu a fost 

luată în considerare de către Consiliu. 

De altfel, chiar în cazul unei măsuri de remediere efective, adusă la cunoștința 

ofertanților de către autoritatea contractantă în condițiile legii, consecințele cu privire la 

modul de soluționare a contestației sunt prevăzute de art. 9 alin. 3 din Legea nr. 101/2016, 

în sensul că doar contestatorul, în temeiul dreptului său de dispoziție, poate aprecia dacă 

această măsură este una suficientă și poate renunța la contestație. Per a contrario, dacă nu 

există o manifestare de voință a contestatorului în sensul renunțării la contestație, Consiliul 

are obligația de a analiza contestația pe fond, ținând cont și de efectele pe care le produc 

măsurile de remediere dispuse, fără a putea respinge de plano contestația formulată. 
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Prin urmare, în condițiile în care în cauză nu s-a făcut dovada că s-a luat efectiv și 

în condițiile legii o măsură de remediere, este irelevant dacă punctul de vedere al autorității 

contractante a fost întocmit și comunicat contestatorului în termenul prevăzută de art. 9 

alin. 1 din Legea nr. 101/2016. 

În consecință, nu se poate reține nelegalitatea decizie Consiliului ca urmare a 

soluționării pe fond a contestației formulate împotriva modului de evaluare a ofertelor 

depuse de SC „C” SRL și SC „E” SRL. 

Referitor la critica celor două petente referitoare la încălcarea de către Consiliu a 

principiului disponibilității și a limitelor învestirii, Curtea constată că aceasta este 

întemeiată, dintr-o dublă perspectivă. 

Astfel, dintr-o primă perspectivă, Consiliul era obligat să analizeze și să se 

pronunțe doar cu privire la motivele invocate de contestator în fața sa, câtă vreme, potrivit 

art. 21 alin. 3 din Legea nr. 101/2016, acesta nu poate prezenta noi motive și/sau noi capete 

de cerere ulterior termenului legal de formulare a contestației. 

Cu privire la aceste limite, în primul rând Curtea observă că, analizând contestațiile 

SC „B” SRL și SC „C” SRL împotriva modului de evaluare a ofertelor SC „A” SRL și SC 

„D” SRL, Consiliul a depășit limitele învestirii în privința motivului de contestație vizând 

modul de alcătuire a tarifului ofertat prin luarea în considerare a subvențiilor primite în 

baza unor convenții încheiate cu agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă 

conform Legii nr. 76/2002. 

Deși contestatoarele au invocat în susținerea celor două contestații doar lipsa unei 

evaluări complete și corecte a modului în care este reflectat acest ajutor de stat în tariful 

ofertat, iar contestatoarea „B” a mai arătat în plus că luarea în considere a acestor subvenții 

este de natură să încalce principiul nediscriminării și al egalității de tratament, Consiliul a 

reținut caracterul neconform al celor două oferte contestate, ca urmare a reinterpretării 

sensului unei cerințe cuprinse în documentația de atribuire.  

Însă, modul de interpretare a noțiunii de „sume/drepturi primite” nu a constituit un 

motiv de contestație, fiind o chestiune nouă care a fost avută în vedere din oficiu de 

Consiliu. Or, procedura de contestare este strict reglementată și limitată expres, conform 

art. 21 alin. 3 din Legea nr. 101/2016, la analiza motivelor și capetelor de cerere formulate 

cu respectarea termenului legal de formulare a contestației, astfel că nu este permis nici 

Consiliului să invoce din oficiu motive noi în cadrul acestei procedurii de contestație, câtă 

vreme această posibilitate nu fost recunoscută de lege. 

De asemenea, Curtea constată că însăși analiza cu privire la noțiunea de 

„sume/drepturi primite” este una eronată, întrucât niciunul din ofertanți, nici măcar 

contestatoarele, nu au susținut interpretarea dată acestei noțiuni prin decizia Consiliului. 

De altfel, noțiunea are un sens clar, astfel că nu se impunea interpretarea acesteia. Mai 

mult, modul în care Consiliul a interpretat această cerință din documentația de atribuire 

vine în contradicție cu mecanismul și procedura prevăzută de Legea nr. 76/2002 referitoare 

la acordarea acestor ajutoare de stat. 

De remarcat și faptul că prin modul de interpretare al acestei cerințe, așa cum a fost 

redat de Consiliu, se ajunge implicit la o modificare a cerințelor din documentația de 

atribuire, prin impunerea unor obligații care nu au fost prevăzute inițial și nici nu sunt 

stabilite de lege, ajungându-se practic în situația de a exclude de la calculul tarifului ofertat 

aceste ajutoare de stat, deși legea recunoaște expres această posibilitate. 

În concluzie, interpretarea cerinței privind subvențiile primite nu se impunea a fi 

făcută de către Consiliu, întrucât nu făcea obiectul criticilor celor două contestații și, mai 

mult, sensul cerinței era clar, aceasta referindu-se la subvenții primite, în sensul de 

acordate sau recunoscute pe bază de convenții de către agențiile județene pentru ocuparea 

forței de muncă și în niciun caz cerința nu privește sumele deja încasate. 
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În al doilea rând, Curtea constată că sunt întemeiate și susținerile celor două petente 

referitoare la nelegalitatea analizării motivelor noi de contestație depuse de contestatoarea 

„B” odată cu concluziile scrise, la data de 12.03.2020, prin care au fost invocate aspecte 

noi de nelegalitate privind aplicarea Ordinului MF nr. 1826/2003. 

Astfel, chiar dacă după modul în care au fost structurate s-ar referi strict la motivul 

de contestație inițial referitor la includerea în tariful ofertat a cheltuielilor indirecte, în 

realitate nu reprezintă doar argumente în combaterea apărării autorității contractante, ci 

veritabile critici suplimentare, prin care se evidențiază alte neregularități, care nu au fost 

invocate în contestație. 

Or, prin contestație cele două contestatoare criticând neincluderea în tarif a 

cheltuielilor indirecte s-au referit la cheltuieli cu echipamentul, medicina muncii, cu 

instruirea periodică, dotarea posturilor, mijloace de comunicație, documentația de 

poartă/registre, servicii de monitorizare și intervenție, combustibil, plata persoanelor 

implicate indirect în contract pentru efectuarea de controale. 

În aceste condiții, criticile invocate prin concluziile scrise, câtă vreme presupuneau 

o verificare și analiză distinctă față de cea referitoare la aspectele invocate prin contestație, 

reprezintă, de fapt, așa cum corect au subliniat petentele, motive noi în sensul art. 21 alin. 3 

din Legea nr. 101/2016. 

Curtea subliniază că procedura de contestare în materia achizițiilor publice este una 

cu reguli stricte, în cadrul căreia s-a prevăzut un termen imperativ pentru indicarea 

motivelor de contestație, fiind expres interzisă completarea contestației cu motive noi atât 

în fața Consiliului, cât și în fața instanței.  

De asemenea, cererea depusă de contestatoarea „B” în cursul procedurii 

administrativ-jurisdicționale, indiferent de cum a fost denumită, nu putea stabili pentru 

Consiliu alte limite de analiză decât cele ce rezultă din contestația formulată, inclusiv cu 

privire la modul de argumentare a motivelor invocate. Posibilitatea de a depune concluzii 

scrise nu poate constitui o justificare pentru completarea contestației cu motive noi și 

argumente noi, care impun verificări suplimentare. 

În consecință, în mod greșit Consiliul a analizat pe fond criticile suplimentare 

cuprinse în concluziile scrise depuse de contestatoarea „B”, acestea fiind invocate cu 

depășirea termenului de contestare, fiind inadmisibile față de prevederile art. 21 alin. 3 din 

Legea nr. 101/2016. 

Trecând peste aceste aspecte procedurale, Curtea constată că prin analiza făcută de 

Consiliu cu privire la aplicarea Ordinului MF nr. 1826/2003 a schimbat conținutul noțiunii 

de cheltuieli indirecte, astfel cum a fost specificat în documentația de atribuire, fără ca 

această cerință a documentație să fi fost contestată în mod expres și în termenul legal.  

Astfel, în Formularul 11 Anexă la pct. 10 este specificat în mod expres la ce se 

referă cheltuielile indirecte („10. Total cheltuieli indirecte – uniforme, logistică, telefoane, 

stații, combustibil, asigurări, etc."). Or, la această categorie de cheltuieli au făcut referire 

contestatoarele, indicând în mod expres și enumerând obiectul acestora.  

În aceste condiții, nici autoritatea contractantă și nici Consiliu nu puteau să aibă în 

vedere decât conținutul cheltuielilor indirecte astfel cum a fost indicat în documentația de 

atribuire, fiind lipsit de previzibilitate și contrar principiul tratamentului egal ca în cazul a 

două ofertante să fie luate în considerare drept cheltuieli indirecte alte costuri decât cele 

solicitate prin documentația de atribuire. 

Dintr-o a doua perspectivă, Consiliul avea obligația de a respecta competența sa 

legală, neputându-se substitui autorității contractante în exercitarea competentelor 

prevăzute de lege, cum este cazul stabilirii conformității, admisibilității sau caracterului 

inacceptabil al unei oferte, a desemnării ofertei câștigătoare și a clasamentului final al 

ofertelor admisibile. 
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Astfel, potrivit art. 207 alin. 1 din Legea nr. 98/2016 „autoritatea contractantă 

stabilește oferta câștigătoare pe baza criteriului de atribuire și a factorilor de evaluare 

precizați în invitația de participare/anunțul de participare și în documentele achiziției”. 

Prin urmare, s-a reținut că nici organul administrativ-jurisdicțional și nici instanța 

de judecată nu se pot substitui autorității contractante în exercitarea competentelor 

prevăzute de lege indicate mai sus. Competența legală exclusivă de verificare și evaluare a 

ofertelor, precum și de luare a măsurilor de remediere așa cum s-a subliniat și mai sus, 

aparține comisiei de evaluare din cadrul autorității contractante. 

De altfel, această competență exclusivă a autorității contractante prin comisia de 

evaluare a fost în mod expres subliniată de legiuitor prin prevederile art. 26 alin. 10, 

respectiv art. 34 alin. 10 din Legea nr. 101/2016, prin care s-a stabilit că nu este permisă 

atribuirea contractului către un anumit operator economic direct de către Consiliul sau de 

instanță, decât în măsura în care a fost desemnat câștigător de autoritatea contractantă sau 

calitatea de ofertant câștigător rezultă din informațiile cuprinse în dosarul de contestație. 

Astfel, oferta câștigătoare nu poate fi stabilită de către Consiliu sau instanță ca urmare a 

unei evaluări proprii a ofertelor. 

Mai mult, dispozițiile art. 26 alin. 10 ind. 1 respectiv art. 34 alin. 11 din Legea nr. 

101/2016 nu permit nici ca reevaluarea ofertelor să fie făcută de Consiliu sau instanța de 

judecată, ci doar stabilirea limitelor în care trebuie să se facă reevaluarea de autoritatea 

contractantă. 

Astfel, Consiliul nu avea competența legală de a se substitui comisiei de evaluare în 

analiza și stabilirea nici a caracterului inadmisibil al ofertelor SC „C” SRL și SC „E” SRL, 

nici a caracterului neconform/inadmisibil al ofertelor SC „A” SRL și SC „D” SRL, cu atât 

mai puțin să impună autorității contractante respingerea celor patru oferte contestate, cu 

consecința indirectă a declarării câștigătoare a ofertei contestatoarei. 

Pentru aceste considerente, se constată că decizia Consiliului a fost dată cu 

încălcarea limitelor învestirii, prin analizarea a două motive de nelegalitate ce nu au făcut 

obiectul contestațiilor conexate, dar și cu nerespectarea competenței legale, printr-o 

reevaluare proprie a ofertelor și declararea lor ca inadmisibile sau neconforme, impunându-

se modificare acestei decizii. 

Curtea mai a reținut că, așa cum s-a subliniat și mai sus, în privința ofertelor depuse 

de SC „C” SRL și SC „E” SRL și contestate de SC „B” SRL, autoritatea contractantă prin 

punctul de vedere depus în fața Consiliului a susținut și ea caracterul inacceptabil al celor 

două oferte ca urmare a modificării tarifului ofertat, achiesând expres la contestația 

formulată.  

Pe de altă parte, având în vedere că autoritatea contractantă nu a făcut dovada că s-a 

dispus în mod legal vreo măsură de remediere în privința aspectelor relevate în conținutul 

punctului de vedere exprimat în fața Consiliului, contestația formulată de SC „B” SRL nu 

poate fi respinsă ca rămasă fără obiect. 

În aceste condiții, se impunea, într-adevăr, admiterea de către Consiliu a 

contestației formulate de SC „B” SRL în privința celor două oferte, anularea Raportului 

procedurii nr. 3621/19.02.2020 în partea referitoare la evaluarea acestor două oferte, însă 

decizia Consiliului trebuie modificată în sensul dispozițiilor art. 26 alin. 10 și art. 34 alin. 

10 din Legea nr. 101/2016. 

Astfel, se dispune reevaluarea ofertelor depuse de SC „C” SRL și SC „E” SRL, cu 

luarea în considerare a răspunsului dat la clarificările solicitate celor două societăți cu 

privire la justificarea propunerii financiare, precum și a prevederilor art. 134 alin. 6 din HG 

nr. 395/2016, avându-se în vedere totodată și poziția exprimată de autoritatea contractantă 

prin Punctul de vedere înaintat Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor. 

De asemenea, ca o consecință a soluției și a motivării date cu privire la contestația 

formulată împotriva ofertei intimatei-contestatoare SC „C” SRL și având în vedere 
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totodată poziția acesteia de neatacare a deciziei Consiliului, Curtea constată că la acest 

moment SC „C” SRL nu mai prezintă un interes actual în procedura de licitație inițiată de 

către autoritatea contractantă la data de 20.12.2019 pentru încheierea acordului-cadru 

având ca obiect „Achiziție servicii de pază și protecție a obiectivelor, bunurilor și valorilor 

Spitalului Municipal de Urgență AA”. Pentru acest motiv, contestația SC „C” SRL se 

impune a fi respinsă fără a mai fi analizate motivele de contestație ale acesteia, întrucât 

pentru această ofertantă nu ar mai prezenta utilitate concretă o eventuală admitere a 

contestației sale. 

În ceea ce privește restul contestației SC „B” SRL ce vizează celelalte două oferte, 

respectiv cea a SC „A” SRL și cea a SC „D” SRL, se constată că în argumentarea soluției 

sale Consiliul s-a bazat în principal pe două aspecte care nu pot fi avute în vedere de 

instanță, întrucât nu încadrează în limitele învestirii, respectiv nu au fost invocate în 

termenul legal de contestare, din acest punct de vedere cele două plângeri conexe fiind 

întemeiate, așa cum s-a arătat mai sus. 

Cu toate acestea, constatând, așa cum s-a reținut mai sus, că motivele plângerilor 

sunt întemeiate, Curtea analizează motivele contestației, inclusiv cele care nu au făcut 

obiectul verificărilor Consiliului, față de prevederile art. 34 alin. 4 din Legea nr. 101/2016. 

A invocat contestatoarea SC „B” SRL în privința ambelor oferte contestate depuse 

de SC „A” SRL și SC „D” SRL faptul că autoritatea contractantă nu a verificat corect 

subvențiile acordate conform Legii nr. 76/2002 din perspectiva: numărului persoanelor 

beneficiare; a datei încheierii convențiilor cu AJOFM; a valorii subvenției; a perioadei de 

acordare și perioadei de valabilitate a convențiilor; a utilizării personalului din convenții în 

cadrul contractului; a includerii cheltuielilor cu delegarea pentru personalul care nu are 

domiciliul în Vaslui; a existenței declarațiilor de disponibilitate. 

Aceste critici referitoare la neverificarea concretă a situației subvențiilor de 

autoritatea contractantă nu au făcut obiectul analizei Consiliului decât sub un singur aspect, 

cel referitor la împrejurarea că SC „D” SRL a propus, pentru executarea serviciilor de 

pază, personal care are domiciliul în Ialomița (conform convențiilor încheiate cu AJOFM 

Ialomița), fără a avea incluse costuri cu deplasarea, cazarea, diurna fiecărui agent care va 

lucra la „B” în componența tarifului propus. 

În ceea ce privește celelalte aspecte criticate referitoare la luarea în considerare la 

calcularea tarifului de către ofertanții SC „A” SRL și SC „D” SRL a subvențiilor acordate 

în baza convențiilor încheiate în temeiul Legii nr. 76/2002, se constată că aceștia au 

prezentat convenții încheiate. 

Astfel, se poate reține, așa cum susține și autoritatea contractantă, că a fost dovedit 

caracterul cert și exact al sumelor prezente și viitoare din subvenții folosite în 

fundamentarea prețului. De asemenea, la întocmirea propunerilor financiare a fost avut în 

vedere valoarea subvenției acordate doar pentru perioada începând cu data prezumtivă a 

încheierii contractului (01.03.2020) și până la expirarea valabilității convențiilor AJOFM, 

și doar pentru anumiți angajați individualizați în aceste convenții. Mai mult, ambii ofertanți 

au depus declarațiile pe propria răspundere că nu vor mai utiliza sumele alocate acestei 

proceduri într-o altă procedură.  

Luarea în considerare la justificarea prețului a acestor subvenții acordate de stat, 

prin AJOFM, nu poate fi considerată ca fiind discriminatorie și nici contrară principiului 

tratamentului egal, întrucât încheierea convențiilor cu AJOFM și acordarea subvențiilor 

constituie un beneficiu prevăzut de lege în favoarea oricărui agent economic ce face 

angajări în anumite condiții stabilite de lege. 

Chiar dacă scopul principal al instituirii acestui beneficiu îl constituie protecția 

persoanelor pentru riscul de șomaj, asigurarea unui nivel ridicat al ocupării și adaptării 

forței de muncă la cerințele pieței muncii – art. 2 din Legea nr. 76/2002, folosirea de către 

un agent economic a acestui beneficiu în vederea optimizării costurilor cu forța de muncă 
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și diminuării valorii tarifului ofertat în cadrul unei licitații de achiziție publică nu intră în 

contradicție cu scopul urmărit de legiuitor și nici cu regulile pieței libere, câtă vreme acest 

beneficiu poate fi recunoscut în favoarea oricărui agent economic conform acelorași reguli. 

De asemenea, potrivit art. 210 alin. 2 lit. f) din Legea nr. 98/2016 recunosc expres 

posibilitatea ca ofertantul să justifice o propunere financiară aparent neobișnuit de scăzută 

prin invocarea beneficiului unui ajutor de stat. Mai mult, o ofertă care are aparent un preț 

neobișnuit de scăzut, deoarece ofertantul beneficiază de un ajutor de stat, ar putea fi 

respinsă doar din acest motiv numai în condițiile art. 209 alin. 4 din Legea nr. 98/2016, 

respectiv dacă „ofertantul nu a putut demonstra că ajutorul de stat a fost acordat în mod 

legal”. 

Or, în cauză, având în vedere dispozițiile Legii nr. 76/2002 și convențiile încheiate 

de cele doi ofertanți SC „A” SRL și SC „D” SRL cu agențiile județene pentru ocuparea 

forței de muncă se poate reține că acest ajutor de stat a fost acordat în mod legal, astfel că 

nu se poate a reține caracterul neconform sau inadmisibil al celor două oferte. 

În legătură cu singura critică din contestație analizată de Consiliu, referitoare la 

faptul că SC „D” SRL a propus, pentru executarea serviciilor de pază, personal care nu are 

domiciliul în B, fără a avea incluse costuri cu deplasarea, cazarea, diurna fiecărui agent 

care va lucra în această localitate în componența tarifului propus, Curtea a reținut că, deși 

analiza și concluzia Consiliului sunt greșite, critica contestatoarei este întemeiată, pentru 

următoarele considerente: 

Contrar celor reținute de Consiliu în privința ofertei SC „D” SRL, împrejurarea că 

această convenție pentru acordarea subvenției au fost încheiate cu AMOFM București (iar 

nu AJOFM Ialomița, așa cum precizează eronat Consiliu) nu este în sine o dovadă nici a 

faptului că salariații nominalizați în propunerea tehnică au domiciliile în alte localități 

decât „B” sau zonele limitrofe locului prestării serviciului și nici a faptului că ar fi fost 

necesară includerea în tariful propus a unor costuri cu deplasare, cazarea, diurna fiecărui 

agent și că aceste costuri nu au fost luat în calcul. 

Pe de altă parte, apărarea autorității contractante și documentele aflate la dosarul 

cauzei nu sunt de natură a convinge instanța de faptul că în procedura evaluării au fost 

lămurite toate aceste aspecte referitoare la propunerea financiară a ofertantului SC „D” 

SRL.  

Astfel, se impunea ca în cadrul procedurii de evaluare comisia de evaluare să 

solicite clarificări acestui ofertant în condițiile art. 210 alin. 2 lit. d) din Legea nr. 98/2016 

pentru a lămuri chestiunile referitoare la domiciliul sau reședința angajaților care figurează 

în convențiile încheiate cu AJOFM în baza Legii nr. 76/2002, dacă pentru fiecare dintre 

aceștia la întocmirea propunerii financiare au fost luate în calcul costurile de deplasare, 

cazare și/sau diurnă. 

Aceleași chestiuni au fost invocate și se impuneau a fi lămurite de autoritatea 

contractantă, prin comisia de evaluare, și cu privire la oferta depusă de SC „A” SRL, 

contestația SC „B” SRL fiind întemeiată din această perspectivă în privința ambelor oferte 

contestate, drept pentru care instanța dispune reevaluarea acestora. 

În privința modul de calcul al sporului de noapte, Curtea a constatat că această 

critică vizează oferta SC „A” SRL, însă este nefondată, întrucât se bazează pe un calcul 

eronat, întrucât nu are în vedere faptul că unul din posturi presupune 16 ore care nu 

presupune ore de noapte, intervenienta justificând calculul în cererea de intervenție 

formulată. 

Referitor la modul de calcul al sporului de weekend, se observă că ambii ofertați – 

SC „A” SRL și SC „D” SRL – au prevăzut în contractele colective de muncă un spor de 

0,01%, respectiv 0,1%. Modul de calcul sugerat de contestatoare se raportează la valoarea 

totală a salariilor și nu la cuantumul salariului minim brut garantat lunar, în această din 
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urmă situație valoarea sporului de 0,01% fiind de 0,22 lei/lună, ceea ce înseamnă 0,001 

lei/oră/agent.  

Pe de altă parte, în ceea ce privește modul de calcul al sporului de 0,1%, conform 

detalierii prezentate de ofertant, rezultă că acesta se acordă doar pentru orele lucrate în 

timpul week-endului, respectiv pentru un număr de 313 zile, astfel că nu se poate reține o 

eroare de calcul așa cum susține contestatoarea. 

În ceea ce privește, motivele de contestație ce se referă la neincluderea în calculul 

tarifului ofertat a cheltuielilor indirecte, așa cum s-a reținut anterior, aceste cheltuieli sunt 

cele prevăzute în documentația de atribuire, respectiv acele cheltuieli specifice și/sau 

incidente legislației serviciilor de pază, reprezentate de: uniforme, logistică, telefoane, 

stații, combustibil, asigurări cheltuieli cu echipamentul agenților, cheltuieli cu dotările 

posturilor, cheltuieli cu personalul TESA, cheltuieli cu controalele medicale la angajare și 

periodice, cheltuieli cu tipizate, controale salariați paza, alte cheltuieli. 

Referitor la aceste elemente de determinare a tarifului ambii ofertanți au răspuns 

unei adrese de clarificări emisă de autoritatea contractantă, prin comisia de evaluare.  

În aceste condiții, nu au putut fi reținute cu titlu de cheltuieli indirecte decât acele 

tipuri de cheltuieli indicate de autoritatea contractantă în cuprinsul documentației de 

atribuire necontestate. Or, tipurile de cheltuieli indicate de către cei doi ofertanți în 

răspunsul dat la solicitarea de clarificări pot fi incluse în categoria cheltuielilor indirecte, 

astfel că susținerile contestatoarei SC „B” SRL sunt nefondate. 

Mai mult, se constată că însăși contestatoarea a propus un cuantum al cheltuielilor 

indirecte de 14.638,77 lei, o sumă apropiată ca valoare de cea propusă de SC „A” SRL de 

13.785,93 lei, astfel că, în principiu nu poate fi apreciat că acest cost ar fi determinat un 

preț neobișnuit de scăzut. 

De asemenea, susține contestatoarea că o valoare a costurilor suplimentare de 120 

lei/an/agent ar fi derizorie, invocând lipsa unor documente care să justifice această 

valoarea costurilor indirecte.  

Pe de altă parte, se constată că valoarea cheltuielilor indirecte indicată în 

propunerea financiară a SC „D” SRL este de 214.043 lei, fiind un cuantum evident mult 

mai mare decât cel propus de către ofertantul câștigător. 

Din această perspectivă și ținând cont de prevederile art. 136 alin. 2 din HG nr. 

395/2016 se impunea a fi reevaluată propunerea financiară, ca urmare a solicitării unor 

clarificări suplimentare ofertantului SC „A” SRL, precum a unor documente justificative 

care să conducă la concluzia sugerată de autoritatea contractantă că ar fi beneficiat de 

oferte, discounturi pentru acoperirea unor cheltuieli, sau că ar fi avut stocuri de 

echipamente, logistică, etc. existente dinaintea participării la procedură.  

De asemenea, s-a dispune reevaluarea propunerii financiare a SC „D” SRL, având 

în vedere că niciuna din criticile formulate de contestatoare nu a primit un răspuns 

convingător și nici nu rezultă că a fost evaluată această propunere financiare cu privire la 

neincluderea în cheltuielile suplimentare a costurilor indirecte privind medicina muncii, 

instruirea salariaților, asigurarea serviciilor de monitorizare și intervenție, cheltuieli privind 

activități de control, urmând a fi solicitate clarificări și documente suplimentare în acest 

sens.  

Pentru toate aceste considerente, Curtea a constatat că, în condițiile art. 34 alin. 4 și 

10 din Legea nr. 101/2016, se impune admiterea celor două plângeri conexate și 

modificarea în parte de Deciziei CNSC nr. 506/C3/309,318 din 27.03.2020, în sensul 

respingerii contestației SC „C” SRL, admiterii în parte a contestației SC „B” SRL, cu 

consecința anulării în parte a Raportului procedurii nr. 3621/19.02.2020 în ceea ce privește 

evaluarea ofertelor SC „C” SRL, SC „E” SRL, SC „A” SRL și SC „D” SRL și obligarea 

autorității contractante la reevaluarea ofertelor depuse de SC „C” SRL, SC „E” SRL, SC 

„A” SRL și SC „D” SRL, potrivit celor reținute. 
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3. Impozit pe clădire nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice. 

Necesitatea depunerii la organul fiscal a raportului de evaluare a valorii reale a 

clădirilor nerezidențiale. Consecințele nerespectării obligației de către contribuabil. 

Accesorii fiscale. Sarcină fiscală excesivă 

 

Cuprins pe materii: Drept fiscal. Impozite și taxe locale 

Indice alfabetic: Impozite și taxe locale. Decizie de impunere: impozit pe clădiri 

nerezidențiale; raport de evaluare; accesorii fiscale 

Temei de drept: Legea nr. 227/2015 (Cod fiscal) art. 457, art. 458 alin. 4, art. 462 alin. 1; 

HG nr. 1/2016 (Norme metodologice) pct. 38; Legea nr. 207/2015 (Cod de 

procedură fiscală) art. 7 alin. 1 și 2, art. 173, art. 174  

 

În lipsa raportului de evaluare a valorii reale a clădirilor nerezidențiale, raport 

care să fie depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de 

referință, respectiv 31 martie 2016, respectiv 31 martie 2017 (conform art. 462 alin. 1 

C.fisc.), determinarea impozitului pe clădiri nerezidențiale se face în raport de prevederile 

art. 458 alin. (4), coroborat cu art. 457 C. fisc. Această reglementare expresă, exclude 

luarea în considerare a raportului de evaluare întocmit în anul 2018, chiar dacă prin 

acesta se confirmă aceeași valoare de impunere avută inițial în vedere la calculul 

impozitului. Împrejurarea că pentru anii 2016 și 2017 recurentul a achitat impozitul astfel 

cum a fost indicat de către autoritatea locală pârâtă, beneficiind chiar de bonificația 

pentru plata cu anticipație a impozitului, nu poate determina inaplicabilitatea dispozițiilor 

imperative ale art. 458 alin. (4) C.fisc., care sunt obligatorii atât pentru contribuabilul 

care nu a depus raportul de evaluare în termenul legal, cât și pentru autoritatea publică. 

Dreptul organului fiscal local de a calcula și percepe majorări pentru plata cu 

întârziere a obligațiilor fiscale principale stabilite suplimentar printr-o decizie de 

impunere nu se poate naște în mod automat, ci în vederea stabilirii existenței și întinderii 

lui este necesară analizarea tuturor circumstanțelor cauzei pentru a se determina în ce 

măsură întârzierea în efectuarea plății debitului principal este imputabilă autorității sau 

contribuabilului. Deși reclamantul avea obligația cunoașterii legii și a obligațiilor ce-i 

revin potrivit acesteia în calitatea sa de proprietar al unor clădiri nerezidențiale, totuși 

această lipsă de diligență a reclamantului nu poate fi sancționată pecuniar, sub forma 

imputării unor accesorii fiscale excesive, câtă vreme nedepunerea declarației și raportului 

de evaluare a fost determinată chiar de culpa organului fiscal de a înștiința contribuabilul 

asupra drepturilor și obligațiilor prevăzute în sarcina sa de noua lege fiscală, precum și 

aceea de a îndruma contribuabilul în aplicarea prevederilor legislației fiscale, în 

îndeplinirea obligațiilor și exercitarea drepturilor sale, fie ca urmare a solicitării 

contribuabilului, fie din inițiativa organului fiscal, după caz – art. 7 alin. (1) și (2) 

C.proc.fisc. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția Contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 360/10.06.2020  

 

Prin sentința nr. 289/CA/8 octombrie 2019, Tribunalul Vaslui a respins ca 

neîntemeiată acțiunea formulată de reclamantul AA, în contradictoriu cu pârâta Unitatea 

administrativ – teritorială B, județul Vaslui. 

Pentru a pronunța această sentință, prima instanță a reținut că reclamantul a solicitat 

anularea parțială, respectiv înlăturarea sumelor evidențiate în decizia de impunere cu titlu 
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de impozit pentru clădirile nerezidențiale, aferent anilor 2016, 2017 și 2018, având în 

vedere dispozițiile de art. 458 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și obligarea 

instituției pârâte să înlăture sumele datorate cu titlu de accesorii pentru sumele de plată 

recalculate, având în vedere dispozițiile art. 173 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală. 

Pe fondul cauzei, instanța a reținut că prin decizia de impunere cu nr. 

xxx/14.06.2018, s-au stabilit în sarcina reclamantului obligații față de bugetul local al 

Municipiului B pentru anii 2016, 2017 și 2017, obligații ce derivă din dreptul de 

proprietate exercitat de către reclamant asupra unor imobile clădiri nerezidențiale.  

Reclamantul a contestat cuantumul obligațiilor aferente anilor 2016 și 2017. 

A citat prima instanță prevederile art. 458 alin. 1 lit. a) și alin. 4 și art. 495 lit. a) din 

Codul fiscal, reținând că reclamantul nu a făcut dovada respectării dispozițiilor fiscale, în 

sensul că nu a depus un raport de evaluare pentru impozitare imobile nerezidențiale, 

întocmit de către un expert evaluator autorizat, până la termenul prevăzut de lege. 

Având în vedere faptul că reclamantul a procedat la depunerea raportului abia în 

cursul anului 2018, raportul fiind eliberat către evaluatorul autorizat sub nr. 

1249/31.03.2018 acesta nu a putut sta la baza stabilirii impozitului pe clădiri pentru anii 

2016 și 2017, dispozițiile legii fiind foarte clare în acest sens. 

Având în vedere situația de mai sus, organul fiscal local a respectat prevederile: art. 

485 alin. 4 Cod fiscal, a HCL M.B. nr. 281/29.10.2015, a HCL M.B nr. 175/21.12.2016.  

Cu privire la majorări, instanța a reținut că acestea au fost calculate conform art. 

183 din Legea nr. 207/2015, aplicându-se 1% la cuantumul obligațiilor principale 

neachitate la termen pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua următoare 

termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate inclusiv. 

Așadar, numai pentru suma plătită nu se vor percepe obligații fiscale accesorii, însă 

pentru restul sumei neplătite, adică obligația fiscală principală, se va aplica în continuare 

regula care reiese din alin. (1) art. 173. Organul fiscal local a urmat procedura prevăzută de 

art. 174 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.  

Așadar, potrivit legislației în vigoare, nu data comunicării deciziei de impunere 

trebuie să fie luată în calcul, ci ziua imediat următoare scadenței creanței fiscale pentru 

care s-a stabilit diferența, respectiv data de 1 aprilie, care reprezintă ziua imediat următoare 

scadenței creanței fiscale, pentru prima jumătate a anului și 1 octombrie, care reprezintă 

ziua imediat următoare scadenței creanței fiscale, pentru tot anul în curs. 

Împotriva acestei sentințe a formulat recurs reclamantul AA, solicitând admiterea 

căii de atac și schimbarea în totalitate a hotărârii judecătorești pronunțate de instanța de 

fond, respectiv anularea deciziei de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate 

pe clădiri de persoanele fizice aferentă anului 2018 și a deciziei nr. 2059/17.09.2018 emisă 

de UAT - B, în sensul obligării instituției pârâte la înlăturarea sumelor evidențiate în 

decizia de impunere cu titlu de impozit pentru clădirile nerezidențiale, aferente anilor 2016, 

2017 și 2018, având în vedere dispozițiile art. 458 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal și la înlăturarea sumelor datorate cu titlu de accesorii pentru sumele de plată 

recalculate, având în vedere dispozițiile art. 173 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală. 

Recurentul a arătat că, prin Decizia de impunere pentru stabilirea 

impozitelor/taxelor datorate pe clădiri de persoanele fizice aferentă anului 2018 emisă de 

către UAT - B, s-a stabilit în sarcina sa un impozit în valoare de 579,00 lei pentru anul 

2018, iar pentru anii 2016 și 2017 i s-a recalculat și imputat un impozit pentru clădiri 

nerezidențiale în valoare de 6.688,00 lei. 

În mod foarte ciudat, pentru perioada care s-a făcut recalcularea, și anume 2016 și 

2017, i s-au stabilit penalități de întârziere calculate de la data scadenței lor, chiar dacă la 
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acel moment a achitat suma solicitată de către instituția pârâtă, ba mai mult, a beneficiat și 

de o bonificație de 10% pentru plata anticipată a impozitelor și taxelor locale. 

Din punct de vedere legal, este pur și simplu absurd să achite o diferență de impozit 

și penalitățile de întârziere calculate începând cu anul 2016 și 2017, deoarece la momentul 

respectiv, a achitat sumele solicitate de către instituția pârâtă. 

Cu alte cuvinte, calcularea greșită a impozitelor și taxelor locale îi este imputată, 

chiar dacă valoarea acestora nu a stabilit-o el, ci instituția pârâtă. 

În concret, prin emiterea Decizii de impunere s-au ivit două probleme: 

1. valoarea impozitelor aferente clădirilor sale sunt mult mai mari decât valoarea 

reală, calculată conform dispozițiilor Codului fiscal, 

2. penalitățile sunt calculate de la data scadenței creanței fiscale inițiale, și nu de la 

data comunicării deciziei de rectificare. 

Raportul a fost depus în anul 2018, dar, din moment ce pentru anul 2016 și 2017, 

impozitul stabilit era proporțional cu valoarea stabilită prin Raportul de expertiză, rezultă 

în mod automat faptul că a achitat impozitul corect, nu a fraudat bugetul local, iar 

recalcularea nu-și mai avea rostul. 

Numai în situația în care nu depunea vreun raport de expertiză, instituția-intimată 

avea dreptul să-i recalculeze valoarea de plată, peste nivelul de 1,3% din valoarea 

impozabilă. Raportul de expertiză a confirmat faptul că valoarea imobilelor stabilită de 

către instituția-intimată pentru anii 2016 și 2017 este corectă, astfel încât impunerea unor 

noi sume de plată nu are acoperire legală. 

La nivelul anilor 2016 și 2017, în momentul în care s-a prezentat să achite 

impozitele și taxele locale, instituția pârâtă i-a comunicat sumele stabilite și calculate de 

către aceasta. A achitat anticipat și în totalitate impozitele stabilite, astfel încât a primit o 

bonificație de 10% din sumele stabilite. 

Astfel, pe lângă sumele stabilite cu titlu de impozit pentru clădiri nerezidențiale 

pentru anii 2016, 2017 și 2018 în cuantum de 13.950,00 lei, i-au fost imputate nelegal și 

accesorii în cuantum de 1.504,80 lei, pe când în realitate valoarea totală de plată era de 

1.158,00 lei, raportându-se la valoarea de impozitare ce reiese din Raportul de Evaluare, 

pentru care a achitat suma de 3.676,00 lei, câte 1.838,00 lei în fiecare an, conform 

înscrisurilor atașate. 

Susține recurentul că nu a avut vreo culpă în momentul stabilirii creanțelor fiscale 

pentru anii 2016 și 2017, dar cu toate acestea, organul fiscal, care se presupune că a 

calculat eronat aceste sume, îi impută dobânzi și penalități de la data acestora, și nu de la 

data la care i-a fost aduse la cunoștință creanțele fiscale rectificate în sens pozitiv, ceea ce 

constituie o încălcare gravă și evidentă a dispozițiilor art. 174 alin. (2) din Legea nr. 

207/2015. 

Intimata UAT - B, județul Vaslui, reprezentată prin Primar, a formulat întâmpinare, 

solicitând respingerea recursului ca neîntemeiat și menținerea hotărârii pronunțate de 

Tribunalul Vaslui.  

 

Analizând sentința recurată prin prisma motivelor de recurs invocate și a 

dispozițiilor legale aplicabile, Curtea a constatat că recursul este parțial întemeiat, pentru 

următoarele considerente: 

În primul rând, deși nu precizează în mod expres, recurentul a criticat sentința 

primei instanțe din perspectiva modului de aplicare a normelor de drept material, motiv 

circumscris cazului de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C.proc.civ., sub două 

aspecte, vizând, pe de o parte, nelegalitatea stabilirii impozitului suplimentar pentru clădiri 

nerezidențiale pentru anii 2016 și 2017, iar, pe de altă parte, calcularea greșită a obligațiilor 

fiscale accesorii aferente diferențelor de impozit pentru clădiri nerezidențiale pentru anii 

2016 și 2017. 
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În ceea ce privește primul aspect contestat de recurent, Curtea a reținut că soluția 

primei instanțe este una corectă și are la bază dispozițiile Codului de procedură fiscală ce 

reglementează stabilirea și modul de calcul ale impozitului pentru clădiri nerezidențiale. 

Potrivit art. 455 alin. (1) C. fisc. aprobat prin Legea nr. 227/2015, „orice persoană 

care are în proprietate o clădire situată în România datorează impozit pentru acea clădire, 

exceptând cazul în care în prezentul titlu se prevede diferit”. 

În privința clădirilor nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, art. 457 

alin. (1) lit. a) C. fisc. „impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse 

între 0,2-1,3% asupra valorii care poate fi: a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare 

întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință”. 

Mai mult, pentru situațiile tranzitorii, la intrarea în vigoare a prevederilor Legii nr. 

227/2015, legiuitorul a prevăzut în sarcina persoanelor fizice care, la data de 31 decembrie 

2015 au în proprietate clădiri nerezidențiale, „obligația să depună declarații până la 31 

martie 2016, inclusiv”. 

Prin normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 aprobate prin H.G. nr. 

1/2016, la pct. 38 s-a prevăzut obligația pentru contribuabil, în scopul stabilirii impozitului 

pe clădiri, de a depune la organul fiscal o declarație la care anexează un raport de evaluare, 

valoarea impozabilă a clădirii fiind considerată a fi cea care rezultă din raportul de 

evaluare, chiar și în situația în care clădirea a fost finalizată sau dobândită în ultimii 5 ani 

anteriori anului de referință. 

Potrivit pct. 39 din Normele metodologice s-a stabilit că „rapoartele de evaluare se 

întocmesc de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor 

aflate în vigoare la data evaluării și reflectă valoarea clădirii la data de 31 decembrie a 

anului anterior anului de referință, iar în vederea stabilirii impozitului de clădiri, rapoartele 

de evaluare se depun în copie, la organul fiscal local, ca anexă la declarația 

contribuabilului, până la primul termen de plată din anul de referință”. 

În fine, în cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor 

alin. (1) din art. 458 C. fisc., „impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra 

valorii impozabile determinate conform art. 457 – art. 458 alin. (4) C. fisc.” 

Față de toate aceste prevederi legale, Curtea a constatat că prima instanță a reținut 

corect faptul că în lipsa raportului de evaluare a valorii reale a clădirilor nerezidențiale 

situate în B, str. T. nr. 5, jud. Vaslui dobândite în proprietate de reclamant, în baza sentinței 

civile nr. 11775/02.11.2006 a Judecătoriei Iași, raport care să fie depus la organul fiscal 

local până la primul termen de plată din anul de referință, respectiv 31 martie 2016, 

respectiv 31 martie 2017 (conform art. 462 alin. 1 C.fisc.), determinarea impozitului pe 

clădiri nerezidențiale se face în raport de prevederile art. 458 alin. (4), coroborat cu art. 457 

C. fisc. 

Această reglementare expresă exclude luarea în considerare a raportului de evaluare 

întocmit în anul 2018, chiar dacă prin acesta se confirmă aceeași valoare de impunere 

avută inițial în vedere la calculul impozitului. 

Prin urmare, stabilirea impozitului datorat pe clădiri nerezidenţiale s-a făcut în mod 

legal în cazul recurentului, în lipsa raportului de evaluare a imobilului, cota de impozit 

fiind stabilită legal, tribunalul explicitând pe larg, cu referire la textele legale, modalitatea 

de calcul. 

Împrejurarea că pentru anii 2016 și 2017 recurentul a achitat impozitul astfel cum a 

fost indicat de autoritatea locală pârâtă, beneficiind chiar de bonificația pentru plata cu 

anticipație a impozitului, nu poate determina inaplicabilitatea dispozițiilor imperative ale 

art. 458 alin. (4) C.fisc., care sunt obligatorii atât pentru contribuabilul care nu a depus 

raportul de evaluare în termenul legal, cât și pentru autoritatea publică. 
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Cu privire la aspectul nelegalității stabilirii accesoriilor fiscale aferente impozitului 

pentru clădiri nerezidențiale pentru anii 2016 și 2017, instanța de recurs a constatat că 

susținerile recurentului sunt întemeiate. 

Astfel, reclamantul a achitat anticipat atât în anul 2016 (101 lei), cât și în 2017 (95 

lei), impozitul datorat bugetului local pentru clădirile nerezidențiale situate în B, str. T. nr. 

5, jud. Vaslui, valoarea achitată fiind cea înregistrată în evidențele organului fiscal și 

comunicată recurentului prin situațiile fiscale eliberate de organul fiscal la data de 

18.03.2016, respectiv 02.03.2017. 

În acord cu prima instanță, Curtea a observat că dispozițiile art. 173 alin. (3) 

C.proc.fisc. invocate de recurent nu pot fi interpretate în sensul că accesoriile fiscale nu ar 

fi datorate pentru sumele suplimentare stabilite și neachitate cu titlu de obligații fiscale 

principale. Textul de lege prevede expres că nu se datorează obligații fiscale accesorii 

pentru sumele deja plătite, anterior stabilirii obligațiilor fiscale principale suplimentare fie 

printr-o declarație de impunere rectificativă sau depusă după efectuarea plății, fie printr-o 

decizie de impunere emisă de organul fiscal.  

Nici prevederile art. 174 alin. (2) C.proc.fisc. nu pot fi interpretate conform 

susținerilor recurentului, întrucât aceste dispoziții nu prevăd o nouă dată a scadenței pentru 

obligațiile fiscale suplimentare stabilite printr-o decizie de impunere emisă de organul 

fiscal, ca fiind cea a emiterii/comunicării deciziei de impunere, ci fac trimitere la data 

scadenței creanței fiscale astfel cum a fost determinată de legiuitor.  

Pe de altă parte, Curtea a observat că prima instanță nu a avut în vedere și nu 

analizat nelegalitatea stabilirii accesoriilor fiscale din perspectiva bunei credințe a 

reclamantului, care și-a îndeplinit obligațiile fiscale conform informațiilor oferite de 

organul fiscal. 

Astfel, dreptul organului fiscal local de a calcula și percepe majorări pentru plata cu 

întârziere a obligațiilor fiscale principale stabilite suplimentar printr-o decizie de impunere 

nu se poate naște în mod automat, ci în vederea stabilirii existenței și întinderii lui este 

necesară analizarea tuturor circumstanțelor cauzei pentru a se determina în ce măsură 

întârzierea în efectuarea plății debitului principal este imputabilă autorității sau 

contribuabilului. 

În cauză, potrivit acestor informații reclamantul a efectuat plățile cu titlu de impozit 

pentru clădiri nerezidențiale, având în mod rezonabil reprezentarea faptului că obligațiile 

fiscale către bugetul local al Municipiului B. au fost stinse integral. Autoritatea locală 

pârâtă nu a făcut dovada că a informat recurentul cu privire la obligațiile ce-i revin în 

temeiul noii legislații fiscale, intrată în vigoare la data de 01.01.2016, în calitatea sa de 

proprietar al unor clădiri nerezidențiale, respectiv cu privire la necesitatea depunerii unei 

declarații de impunere și a unui raport de evaluare a acestor clădiri.  

Curtea a reținut că, deși reclamantul avea obligația cunoașterii legii și a obligațiilor 

ce-i revin potrivit acesteia în calitatea sa de proprietar al unor clădiri nerezidențiale, totuși 

această lipsă de diligență a reclamantului nu poate fi sancționată pecuniar, sub forma 

imputării unor accesorii fiscale excesive, câtă vreme nedepunerea declarației și raportului 

de evaluare a fost determinată chiar de culpa organului fiscal de a înștiința contribuabilul 

asupra drepturilor și obligațiilor prevăzute în sarcina sa de noua lege fiscală, precum și 

aceea de a îndruma contribuabilul în aplicarea prevederilor legislației fiscale, în 

îndeplinirea obligațiilor și exercitarea drepturilor sale, fie ca urmare a solicitării 

contribuabilului, fie din inițiativa organului fiscal, după caz – art. 7 alin. (1) și (2) 

C.proc.fisc. 

În aceste condiții, ținând cont de circumstanțele cauzei, impunerea unor obligații 

fiscale accesorii în sarcina reclamantului, pe lângă recalcularea impozitului prin aplicarea 

unei cote majorate prevăzută de lege, apare ca o sarcină fiscală excesivă și se impunea a fi 

anulată. 
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În acest sens, Curtea a invocat și jurisprudența recentă a Curții Europene a 

Drepturilor Omului, care, în cauza nr. 61022/10, S.C. Totalgaz Industrie SRL, prin 

Hotărârea din 3 decembrie 2019 a condamnat statul român pentru încălcarea art. 1 din 

Protocolul nr. 1 adițional la Convenție, ca urmare a impunerii de organele fiscale a unor 

dobânzi fiscale și penalități de întârziere într-un cuantum superior debitului fiscal principal 

reprezentând TVA stabilită suplimentar ca urmare a recalificării din punct de vedere fiscal 

a unor operațiuni economice. Curtea Europeană a considerat excesiv a fi imputate 

reclamantei accesoriile fiscale, câtă vreme eroarea privind stabilirea tratamentului fiscal al 

operațiunii economice a aparținut autorităților române (această concluzie se desprinde din 

par. 33 și 34 ale hotărârii). 

Pentru toate aceste motive, Curtea a admis recursul și a casat în parte sentința, cu 

consecința admiterii în parte a cererii de chemare în judecată, anularea în tot a deciziei de 

soluționare a contestației și de anulare a accesoriilor în cuantum de 1.504,80 lei calculate 

prin procesul verbal nr. xxx din 18.05.2018 pentru anii 2016 și 2017. 

 

4. Refuz nejustificat de recunoaștere a unui drept. Act administrativ individual 

prin care a fost recunoscut dreptul. Condiții procedurale pentru modificarea cererii de 

chemare în judecată. Limitele judecății. Cauza acțiunii în contencios având ca obiect 

refuzul nejustificat al instituției publice 

 

Cuprins pe materii:  

Indice alfabetic:  

Temei de drept:  

 

Constatarea tardivității cererii modificatoare are drept consecință imposibilitatea 

soluționării în cadrul prezentului dosar a cererii de anulare a dispoziției de suspendarea a 

raportului de serviciu și de acordarea concediului pentru creșterea copilului, ceea ce nu îl 

împiedica pe reclamant să formuleze o cerere de chemare în judecată distinctă având 

acest obiect, acțiune în cadrul căreia să fie analizate și aspectele referitoare la depunerea 

plângerii prealabile și a acțiunii în contencios administrativ. În aceste condiții, constatând 

tardivitatea cererii de modificare, prima instanță a rămas învestită cu judecarea unei 

acțiuni având ca obiect recunoașterea unor drepturi prevăzute de OUG nr. 111/2010, 

respectiv indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție, începând cu 

data de 07.03.2019. Or, cauza acestui tip de acțiune în contencios administrativ este 

existența unui refuz nejustificat al instituției publice pârâte de recunoaștere a acestui 

drept. 

Câtă vreme au fost emise acte administrative prin care s-a recunoscut dreptul 

reclamantului la concediu de creștere a copilului și la indemnizația aferentă, chestiunea 

referitoare la întinderea în timp a dreptului reprezintă un aspect de legalitate ce poate fi 

verificat doar în cadrul unei acțiuni având ca obiect anularea actelor administrative mai 

sus amintite. 

Completarea motivelor cererii de chemare în judecată cu aspecte noi față de 

plângerea prealabilă se referă strict la acele acțiuni având ca obiect anularea actului 

administrativ, așa cum rezultă din prevederile art. 8 alin. 1 teza finală din Legea nr. 

554/2004, iar nu la cele având ca obiect cenzurarea unui refuz nejustificat. Cererea prin 

care se solicită recunoașterea unui drept, nesoluționată sau soluționată nefavorabil, 

reprezintă chiar cauza acțiunii în contencios administrativ privind cenzurarea unui refuz 

considerat nejustificat, iar o astfel de cerere nu poate fi confundată cu plângerea 

prealabilă prevăzută de art. 7 din Legea nr. 554/2004. 
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Curtea de Apel Iași, Secția Contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 352/10.06.2020  

 

Prin sentința civilă nr. 319/CA/28 octombrie 2019, Tribunalul Vaslui a respins ca 

neîntemeiată cererea reclamantului A, formulată în contradictoriu cu pârâtul Inspectoratul 

de Poliție al Județului Vaslui. 

Pentru a pronunța această sentință, prima instanță a reținut din raportul din 

11.03.2019 întocmit de reclamantul A inspector principal de poliție, rezultă că acesta a 

solicitat de la pârâtul Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui acordarea concediului de 

creștere copil și a indemnizației de creștere copil, începând cu data de 7.03.2019, data 

nașterii minorului. Pe aceeași cerere, ulterior reclamantul a menționat că, în cazul în care 

nu se poate aplica O.U.G. nr. 111/2010 cu data de 7.03.2019, solicită dreptul începând cu 

11.03.2019. Din actele atașate rezultă că reclamantul este tatăl minorului B, născut la data 

de 7 martie 2019. 

Prin dispoziția nr. x/20.03.2019 emisă de Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui s-

a suspendat raportul de serviciu al reclamantului A și i s-a acordat reclamantului concediu 

pentru creșterea copilului în vârstă de 2 ani, respectiv până la 7.03.2021, în baza O.U.G. nr. 

111/2010 și a art. 27 ind. 26 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 360/2002.  

Prin dispoziția x/9.04.2019 reclamantului i-a fost stabilită indemnizația de creștere 

a copilului de 3.088 lei, începând cu data de 13.03.2019 până la 7.03.2021.  

Reclamantul solicită acordarea dreptului de indemnizație și de stimulent începând 

cu data nașterii minorului B, respectiv începând cu data de 7.03.2019 și obligarea pârâtului 

la emiterea unei dispoziții de acordare concediu de creștere copil începând cu data de 

7.03.2019. 

Reclamantului i-au fost emise două acte administrative – dispoziția nr. 

x/20.03.2019, prin care s-a stabilit că reclamatului i se acordă concediul de creștere copil 

începând cu data de 13.03.2019, și dispoziția x/9.04.2019 prin care s-a stabilit indemnizația 

lunară de creștere copil și perioada pentru care se acordă. 

Întrucât reclamantul nu a înțeles să conteste dispoziția din 9.04.2019, iar cea din 

20.03.2019 a fost contestată cu depășirea primului termen, cu încălcarea art. 204 

C.proc.civ., se reține că reclamantului nu i se poate acorda indemnizație începând cu data 

nașterii copilului sau cu data depunerii cererii. 

Cererea de acordare stimulent de inserție a fost considerată ca nefondată, față de 

prevederile art. 7 și 15 din OUG nr. 111/2010, din care rezultă că stimulentul de inserție se 

acordă în cazul în care părintele realizează venituri și ca urmare a unei cereri. 

În cauză, reclamantul nu a depus o cerere la pârât pentru acordarea indemnizației de 

inserție pentru perioada 7.03.2019-12.03.2019. 

Din raportul din 11.03.2019 întocmit de reclamant rezultă că acesta solicită 

acordarea concediului de creștere copil și a indemnizației de creștere copil, începând cu 

data de 7.03.2019. Pe aceeași cerere, ulterior reclamantul a menționat că, în cazul în care 

nu se poate aplica OUG 111/2010 cu data de 7.03.2019, solicită dreptul începând cu 

11.03.2019. 

Ulterior, la data de 2.04.2019, reclamantul a mai formulat o cerere prin care a 

contestat data acordării indemnizație creștere copil, întrucât nu a fost de acord cu data de 

13.03.2019. 

Astfel, prin cererile premergătoare acțiunii, reclamatul nu a solicitat pârâtului 

acordarea stimulentului de inserție, care are o natură diferită de cea a indemnizației de 

creștere copil, care a fost solicitată prin cererile anterior menționate. 

În cauză nu sunt îndeplinite condițiile unui refuz nejustificat de soluționare cerere, 

astfel cum este definit în art. 2 lit. i) din Legea nr. 554/2004. Acest capăt de cerere a fost 
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respins pentru că nu se încadrează în tipul de acțiune întemeiată pe un refuz nejustificat al 

autorității publice de recunoaștere a unui drept. 

Din art. 14 din O.U.G. nr. 111/2010 rezultă că cererile pentru acordarea 

indemnizației sau a stimulentului de inserție se acordă prin decizia agențiilor pentru plăți și 

inspecție socială județene, decizia care poate fi contestată în instanța de contencios 

administrativ. 

Astfel că cererea privind acordarea indemnizației de inserție va fi respinsă. 

Capătul de cerere privind obligarea pârâtului la emiterea unei dispoziții de acordare 

a concediului de creștere copil și a indemnizației va fi respins motivat de faptul că aceste 

acte sunt emise. Prin dispoziția din 20.03.2019 s-a acordat concediu și prin dispoziția din 

9.04.2019 reclamantul beneficiază de indemnizație creștere copil. Emiterea unor noi acte 

cu schimbarea datelor de acordare concediu și indemnizație nu se poate dispune, decât în 

cazul contestării acestor acte administrative. 

Împotriva acestei sentințe a formulat recurs reclamantul A, invocând motivul de 

casare prevăzut de dispozițiile art. 488 alin. 1 pct. 6 din Codul de procedură civilă. 

În susținerea căii de atac promovate, recurentul a arătat că, în fapt, instanța de fond 

s-a pronunțat cu evitarea aplicării prevederilor legale aplicabile în speță. 

Instanța de fond arată în motivarea sentinței civile că reclamantul nu a înțeles să nu 

conteste dispoziția din 9.04.2019, iar cea din 20.03.2019 a fost contestată cu depășirea 

primului termen. Susține că nu a știut că a fost emisă de către intimat ultima „dispoziție” 

din 20.03.2019, pe talonul de „confirmare de primire” figurând mențiunea „lipsit 

domiciliu”. Această dispoziție i-a fost comunicată la primul termen de judecată. 

Or, în situația în care termenul de 30 de zile prevăzut la art. 7 alin. (1) a fost 

depășit, beneficiarul poate formula contestație în termen de 6 luni de la data emiterii 

actului cu condiția unor „motive temeinice”, și anume plecarea din localitate. Astfel, la 

data când i-a fost comunicată dispoziția intimatului nu se afla nimeni la domiciliu. 

Un alt motiv pe care instanța consideră că nu l-a îndeplinit ar fi acela cum că nu a 

solicitat pârâtului acordarea stimulentului de inserție, care are o natură diferită de cea a 

indemnizației de creșterea copilului pe care a solicitat-o prin cererile anterioare. 

În literatura de specialitate se arată că acțiunea în anularea actului administrativ 

promovată la instanța de judecată, cererea nu e limitată la motivele invocate în plângerea 

prealabilă, art. 8 alin. 1 teza finală. Astfel, instanța de judecată învestită cu judecarea 

cauzei are – cu ocazia cercetării judecătorești – de soluționat odată cu judecarea cauzei și 

noile solicitări. 

Apreciază că nu exista niciun temei legal pentru a echivala raportul dintre 

plângerea prealabilă și acțiunea în anulare la instanța de contencios administrativ. 

Într-adevăr, pârâtul a emis dispoziții de acordare a concediului de creștere a 

copilului și a indemnizației, dar aceste dispoziții le-a contestat așa cum a arătat și dovedit, 

motiv pentru care solicită emiterea unor noi dispoziții cu schimbarea datelor de acordare 

concediu și a indemnizației începând cu data de 11.03.2019. 

 

Recurentul a formulat o cerere de modificare a cererii de recurs, arătând că prin 

acțiunea formulată la instanța de fond a solicitat acordarea drepturilor prevăzute de OUG 

nr. 111/2010 reprezentând indemnizații și stimulent de inserție, începând cu data nașterii 

copilului, 07 martie 2019, și obligarea pârâtului la emiterea unei dispoziții de acordare a 

concediului de creștere a copilului și a indemnizației aferente conform cerințelor formulate 

în raportul nr. yyy/11.03.2019. 

La primul termen de judecată, instanța de recurs a anulat ca tardivă cererea de 

modificare a recursului, stabilind că motivele de nelegalitate invocate prin cererea de 

modificare au fost depuse cu nerespectarea termenului de formulare a recursului. 
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Analizând sentința recurată, prin prisma motivelor de recurs invocate și față de 

prevederile legale aplicabile, Curtea a reținut că recursul este neîntemeiat, pentru 

următoarele considerente: 

A invocat recurentul nelegalitatea hotărârii primei instanțe, considerând că aceasta 

s-a pronunțat cu evitarea aplicării prevederilor legale aplicabile în speță și indicând ca 

motiv de nelegalitate prevederile art. 488 alin. 1 pct. 6 C.proc.civ., însă ce critică în esență 

recurentul este modul de aplicare a dispozițiilor de drept material, ceea ce ar atrage 

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

Analizând sentința recurată prin prisma criticilor de nelegalitate invocate de către 

recurent, Curtea a constatat că soluția primei instanțe este una legală și temeinică. 

Astfel, prin cererea de chemare în judecată reclamantul a solicitat recunoașterea 

dreptului său constând în acordarea drepturilor prevăzute de OUG nr. 111/2010, 

reprezentând indemnizații și stimulent de inserție, începând cu data nașterii copilului, 

respectiv obligarea pârâtului la emiterea unei dispoziții de acordare a concediului de 

creștere a copilului și a indemnizației aferente conform cerințelor formulate în raportul nr. 

yyy/11.03.2019.  

Cu privire la aceste solicitări, prima instanță a solicitat precizări la termenul din 

data de 23 septembrie 2019, însă prin precizările scrise depuse la data de 25 septembrie 

2019 reclamantul a înțeles să formuleze o cerere adițională de anularea dispoziției Șefului 

Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui nr. x/20.03.2019, de suspendare a raporturilor de 

serviciu cu unitatea începând cu data de 13.03.2019. 

Din perspectiva normelor de procedură, corect prima instanță a stabilit că această 

cerere reprezintă o modificare a acțiunii inițiale, astfel că era necesar, în condițiile art. 204 

C.proc.civ., acordul expres al pârâtului. Or, în lipsa acestui acord completarea acțiunii 

inițiale cu un nou capăt de cerere având ca obiect anularea unui act administrativ, prima 

instanță nu putea să accepte judecarea cererii adiționale, soluția de constatare a tardivității 

modificării fiind una legală. 

Prin urmare, tardivitatea constatată de prima instanță are drept temei dispozițiile 

procedurale referitoare la modificarea/completarea cererii de chemare în judecată, iar nu 

prevederile art. 7 sau 11 din Legea nr. 554/2004, care privesc aspecte de drept material și 

care nu au fost abordate de către Tribunalul Vaslui, întrucât acesta nu a fost legal învestit 

cu soluționarea unei cereri de anulare a unui act administrativ pentru a verifica respectarea 

termenului de formulare a plângerii prealabile sau a termenului de prescripție pentru 

introducerea acțiunii în contencios administrativ. 

Constatarea tardivității cererii modificatoare are drept consecință imposibilitatea 

soluționării în cadrul prezentului dosar a cererii de anulare a dispoziției de suspendarea a 

raportului de serviciu și de acordarea concediului pentru creșterea copilului, ceea ce nu îl 

împiedica pe reclamant să formuleze o cerere de chemare în judecată distinctă având acest 

obiect, acțiune în cadrul căreia să fie analizate și aspectele referitoare la depunerea 

plângerii prealabile și a acțiunii în contencios administrativ. 

În aceste condiții, constatând tardivitatea cererii de modificare, prima instanță a 

rămas învestită cu judecarea unei acțiuni având ca obiect recunoașterea unor drepturi 

prevăzute de OUG nr. 111/2010, respectiv indemnizația pentru creșterea copilului și 

stimulentul de inserție, începând cu data de 07.03.2019. Or, cauza acestui tip de acțiune în 

contencios administrativ este existența unui refuz nejustificat al instituției publice pârâte de 

recunoaștere a acestui drept. 

Astfel, într-adevăr, reclamantul a formulat la data de 11.03.2019 o cerere (raport) 

prin care a solicitat instituției publice pârâte aprobarea concediului de creștere a copilului 

și a indemnizației aferente. Ca urmare a acestei solicitări a reclamantului au fost emise 

dispoziția nr. y/20.03.2019 și dispoziția nr. x/09.04.2019, prin care s-a dispus suspendarea 
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raportului de serviciu, aprobarea concediului pentru creșterea copilului și a indemnizației 

pentru creșterea copilului, începând cu data de 13.03.2019 până la 07.03.2021. 

Câtă vreme au fost emise acte administrative prin care s-a recunoscut dreptul 

reclamantului la concediu de creștere a copilului și la indemnizația aferentă, chestiunea 

referitoare la întinderea în timp a dreptului reprezintă un aspect de legalitate ce poate fi 

verificat doar în cadrul unei acțiuni având ca obiect anularea actelor administrative mai sus 

amintite. 

În lumina acestor considerente, corect a stabilit prima instanță că pe calea aleasă de 

către reclamant nu putea obține recunoașterea dreptului la indemnizația de creștere a 

copilului începând cu o dată anterioară celei indicate în dispoziția nr. x/09.04.2019, în 

condițiile în care acest act administrativ se bucură de prezumția de legalitate, iar instanța 

nu poate modifica limitele în care a fost recunoscut dreptul decât în cadrul unei acțiuni în 

anulare actului administrativ. 

Cu privire la recunoașterea dreptului reclamantului la stimulentul de inserție, în 

acord cu prima instanță, Curtea a arătat că în cazul acestei cereri lipsește situația premisă 

ce stă la baza acestui tip de acțiune în contencios administrativ, respectiv existența unei 

solicitări de recunoaștere a dreptului pretins în fața instanței. 

Nu pot fi reținute susținerile recurentului privind posibilitatea de a invoca în 

susținerea acțiunii în contencios administrativ și alte motive decât cele prezentate în 

plângerea prealabilă. Completarea motivelor cererii de chemare în judecată cu aspecte noi 

față de plângerea prealabilă se referă strict la acele acțiuni având ca obiect anularea actului 

administrativ, așa cum rezultă din prevederile art. 8 alin. 1 teza finală din Legea nr. 

554/2004, iar nu la cele având ca obiect cenzurarea unui refuz nejustificat. 

Cererea prin care se solicită recunoașterea unui drept, nesoluționată sau soluționată 

nefavorabil, reprezintă chiar cauza acțiunii în contencios administrativ privind cenzurarea 

unui refuz considerat nejustificat, iar o astfel de cerere nu poate fi confundată cu plângerea 

prealabilă prevăzută de art. 7 din Legea nr. 554/2004. 

Pentru toate aceste considerente, Curtea a respins ca nefondat recursul. 

 

5. Raporturi dintre autoritățile publice locale și societatea locală de transport 

public local. Condiții legale pentru plata subvențiilor pentru abonamentele acordate cu 

titlu gratuit persoanelor beneficiare ale Decretului lege nr. 118/1990. Principiul 

autonomiei locale și obligativitatea clauzelor contractuale 

 

Cuprins pe materii: Contencios administrativ. Administrația publică locală. Subvenții 

Indice alfabetic: Subvenții: dreptul de a călători gratuit; bugetul autorităților publice 

locale; serviciu public de transport călători 

Temei de drept: Decretul lege nr. 118/1990 art. 8 alin. 2 lit. b, art. 12  

 

Dreptul de a călători gratuit cu mijloacele de transport în comun în mediul urban, 

după stabilirea sa prin decizia agenției județene de protecție și inspecție socială, se aduce 

la îndeplinire prin decontarea contravalorii abonamentelor din bugetul autorității publice 

locale, care este acționar în cadrul societății prestatoare a serviciului public de transport 

călători. Această chestiune are o reglementare expresă, potrivit art. 8 alin. 2 lit. b din 

Decretul lege nr. 118/1990 și se aplică și situației de fapt deduse judecății, deoarece 

norma legală precitată nu poate fi interpretată restrictiv, în sensul decontării contravalorii 

abonamentelor exclusiv din bugetul autorității publice locale doar în cazul serviciului 

urban de transport persoane prestat de societăți cu capital privat. Norma legală precitată 

se interpretează în sensul decontării serviciilor de transport asigurate beneficiarilor 
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Decretului lege nr. 118/1990 exclusiv de la bugetele autorităților publice locale, indiferent 

de natura capitalului ce stă la baza constituirii societăților de transport. 

Atât timp cât hotărârile consiliului local referitoare la aprobarea contractului de 

concesiune și a actelor adiționale ulterioare nu au fost anulate și au produs efecte valabile 

între părți, inclusiv din perspectiva obligațiilor contractuale asumate (art. 13 lit. h din 

contractul de concesiune) există obligația de decontare de către pârâții-intimați a 

contravalorii abonamentelor de călătorie acordate cu titlu  gratuit de societatea recurentă 

persoanelor beneficiare ale Decretului lege nr. 118/1990. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția Contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 362/10.06.2020 

 

Împotriva sentinței nr. 1190/ca/27 septembrie 2019 a Tribunalului Iași a promovat 

recurs reclamanta A. prin lichidator judiciar B., invocând incidența motivului de casare 

prevăzut de dispozițiile art. 488 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură civilă. 

Recurenta a solicitat instanței de recurs să constate că în mod ilegal prima instanță a 

admis excepția prescripției dreptului material la acțiune, să caseze integral sentința recurată 

și să rețină cauza spre rejudecare, dispunând modificarea hotărârii atacate, prin admiterea 

integrală a acțiunii, cu obligarea intimatelor în solidar la plata cheltuielilor de judecată ori, 

dacă se va constata că se impune transmiterea cauzei instanței de fond pentru rejudecare, să 

se dispună în consecință. 

În fapt, între reclamantă și pârâți s-a derulat contractul de concesiune a 

transportului public local de călători și de exploatare a mijloacelor de transport și a 

infrastructurii aferente nr. XXX/30.06.2005, unitatea administrativ-teritorială având 

calitatea de concedent, iar pârâta de concesionar, în calitate de operator de transport pe raza 

Municipiului Iași. Acest contract a fost modificat prin actele adiționale nr. 

1/XXX/26.05.2010, nr. 2/XXX/17.12.2013 și nr. 3/XXX/01.10.2015. 

În baza acestui raport juridic contractual, reclamanta avea obligația de a presta 

servicii de transport public local, inclusiv pentru anumite categorii sociale de persoane care 

beneficiau de gratuități sau facilitați, conform Anexei nr. 6 din contract. Contravaloarea 

acestor servicii sau diferența de tarif trebuia să fie acoperită de către pârât, în temeiul 

dispozițiilor contractuale, respectiv ale articolelor 1.2 lit. e), 8.2 și 13.2 lit. h). Printre 

obligațiile încredințate prin acest contract, completat cu hotărâri de Consiliu Local se 

regăsește și aceea de a transporta gratuit beneficiarii Decretului-lege nr. 118/1990, urmând 

ca unitatea administrativ-teritorială contractantă să achite contravaloarea serviciului. Prin 

actul adițional nr. 2/17.12.2013, a intervenit modificarea contractul de concesiune nr. 

XXX/2005, în sensul eliminării din Anexa 6 a categoriei beneficiarilor de transport gratuit 

în temeiul Decretului-lege nr. 118/1990. 

În vederea decontării contravalorii transportului de persoane încadrate în categoriile 

sociale defavorizate înscrise în Anexa nr. 6 a contractului nr. 48018/2005, reclamanta a 

întocmit, potrivit dispozițiilor contractuale, deconturi de cheltuieli, plata acestor sume 

realizându-se pe baza proceselor-verbale privind deconturile de cheltuieli verificate și 

avizate de către Biroul de Analiză Economică și Avizări Tarife din cadrul Primăriei 

Municipiului Iași, conform înscrisurilor atașate cererii de chemare în judecată. Pentru 

lunile august-decembrie 2013 însă, deși deconturile le-au fost înaintate pârâților prin adresa 

nr. XXX/07.04.2014, acestea nu au fost avizate. Refuzul pârâților a fost motivat prin 

adresa nr. XXX/09.05.2014, prin care au încercat să acrediteze ideea că nu au suportul 

legal necesar pentru avizarea favorabilă a proceselor verbale aferente perioadei august-

decembrie 2013, în valoare de 259.800 lei. 

Menționează că, așa cum rezultă din înscrisurile anexate, cu precădere HCL nr. 

201/2004, eliberarea legitimațiilor gratuite și stabilirea dreptului de a beneficia de 
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gratuitate pe transportul în comun, pe raza Municipiului Iași s-a realizat exclusiv de pârâți, 

prin personalul Serviciului Ajutor Social, Gratuități, Facilitați (din cadrul Direcției de 

Asistență Comunitară), după verificarea actelor depuse în sprijinul acestui drept. 

În ceea ce privește decontarea transportului urban gratuit (acordat conform art. 8 

alin. 2 lit. b), solicită să se constate că, potrivit art. 10 alin. 2 din Decretul-lege nr. 

118/1990 „prevederile art. 1-9 se aplică, după caz, de către (...) direcțiile de muncă și 

protecție socială sau de către consiliile locale”. 

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 15.1 coroborate cu dispozițiile art. 

15.2 din contract „pentru nerespectarea obligațiilor stabilite prin contractul de concesiune 

și Programul de transport, părțile datorează penalități și daune ale căror cuantumuri se vor 

stabili prin acte adiționale. În lipsa acestora se datorează numai dobânda legală”. 

Potrivit recurentei, debitul care constituie obiectul prezentei acțiuni a fost analizat 

în cadrul dosarului nr. XX/45/2015, când pârâții au formulat o cerere de chemare în 

judecată prin care solicitau să li se restituie contravaloarea tuturor gratuităților acordate 

beneficiarilor Decretului-lege nr. 118/1990, ca urmare a Deciziei Curții de Conturi a 

României nr. 60/2013. În cadrul aceluiași dosar, reclamanta din prezenta cauză a formulat 

cerere reconvențională, solicitând acoperirea și pentru perioada august-decembrie 2013 a 

contravalorii deconturilor având această natură. În mod corect, instanța de judecată a 

respins acțiunea pârâților din prezenta cauză, însă, surprinzător, a respins și cererea sa 

reconvențională, „neîntrunind exigențele impuse prin art. 209 Cod procedură civilă”, dar 

fără însă a specifica care exigențe nu au fost respectate. 

Situația a fost clarificată prin Decizia nr. XXX/23.01.2018 a Înaltei Curți de 

Casație și Justiție a României când, în judecarea recursurilor părților, instanța superioară a 

statuat că „în mod corect s-a reținut de prima instanță faptul că nu erau respectate 

exigențele de la art. 209 din Codul de procedură civilă, nefiind întrunită condiția ca între 

pretențiile deduse judecății prin cererea reconvențională și cele deduse judecății prin 

cererea principală să existe o strânsă legătură”. 

În aceste condiții, având în vedere că prin Dispoziția obligatorie a Agenției 

Naționale de Administrare Fiscală, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași 

nr. XXX/29.10.2013, organul de inspecție fiscală „a dispus în sarcina operatorului 

economic măsura de a calcula și înregistra în evidența contabilă penalitățile datorate (...) 

pentru neplata la termen a sumelor reprezentând subvenții pentru susținerea parțială a 

costurilor de transport public local de persoane pentru anumite categorii de persoane și 

subvenții pentru acoperirea diferenței dintre costurile înregistrate de operatorul de transport 

și sumele efectiv încasate”, ținând cont de motivarea Înaltei Curți de Casație și Justiție a 

României, raportat la dispozițiile art. 2537 pct. 2 din Noul Cod civil coroborat cu acelea ale 

art. 2539 alin. (2) din Noul Cod civil, a realizat o nouă procedură prealabilă, în cadrul 

căreia s-a încheiat procesul-verbal nr. XXX/27.06.2018 și s-a adresat instanței de judecată 

prin prezenta acțiune, solicitând admiterea sa.  

Referitor la excepția prescripției dreptului material la acțiune, solicită să se constate 

că în mod nelegal prima instanță a respins ca fiind prescris dreptul material la acțiune. 

În acest sens, face trimitere la dispozițiile art. 2539 alin. (2) din Codul civil, potrivit 

cărora: „Prescripția nu este întreruptă dacă cel care a făcut cererea de chemare în judecată 

sau de arbitrare ori de intervenție în procedura insolvenței sau a urmăririi silite a renunțat 

la ea, nici dacă cererea a fost respinsă, anulată ori s-a perimat printr-o hotărâre rămasă 

definitivă. Cu toate acestea, dacă reclamantul, în termen de 6 luni de la data când hotărârea 

de respingere sau de anulare a rămas definitivă, introduce o nouă cerere, prescripția este 

considerată întreruptă prin cererea de chemare în judecată sau de arbitrare precedentă, cu 

condiția însă ca noua cerere să fie admisă”. 
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De asemenea, potrivit art. 6 alin. (5) din Codul civil din 2009: „Dispozițiile legii 

noi se aplică tuturor actelor și faptelor încheiate sau, după caz, produse ori săvârșite după 

intrarea sa în vigoare, precum și situațiilor juridice născute după intrarea sa în vigoare”. 

În aceste condiții, ținând cont că obiectul acțiunii îl constituie serviciile prestate în 

perioada august-septembrie 2013, prescripția a început după data de 01.10.2011, data 

intrării în vigoare a Noului Cod civil, aplicabile fiind deci dispozițiile legii noi. 

Mai mult chiar, nu îi poate fi imputabil unui justițiabil neaplicarea tuturor 

prevederilor legale de către o instanță de judecată, în opinia sa în dosarul nr. XX/45/2015 

impunându-se disjungerea cererii reconvenționale, iar nu respingerea ei. Solicită, de 

asemenea, să se rețină că acțiunea nr. XX/45/2015 formulată de către Municipiul Iași - 

pârâtul din prezenta cauză a fost respinsă, ceea ce înseamnă că instanța de judecată i-a dat 

dreptate reclamantei din prezenta acțiune care a solicitat respingerea pretențiilor pârâtului 

și obligarea pârâtului la plata în continuare a pretențiilor datorate până la sfârșitul derulării 

contractului. 

În recurs, intimații Municipiul Iași, prin Primar și Consiliul Local al Municipiului 

Iași nu au formulat întâmpinare. 

Analizând recursul declarat în cauză se constată că este fondat pentru 

considerentele ce succed, expuse în condițiile art. 499 C.proc.civ. 

Prescripției dreptului la acțiune, prin raportare la prevederile art. 2539 alin. 2 

C.civ., a fost analizată din perspectiva temeiniciei motivului de casare invocat, având în 

vedere condiția impusă de legiuitor referitor la întreruperea cursului prescripției în raport 

de litigiul ce a format obiectul dosarului nr. XX/45/2015, soluționat definitiv prin Decizia 

nr. XXX/23.01.2018 a ÎCCJ-SCAF. 

Criticile recurentei-reclamante referitoare la obligația pârâților de decontare a 

contravalorii tichetelor de călătorie utilizate de beneficiarii ai Decretului lege nr. 118/1990 

au fost apreciate ca fondate deoarece forma actului normativ precitat, art. 8 alin. 2 lit. b), 

prevede în mod expres că decontarea costului abonamentelor de călătorie se realizează 

integral de la bugetul local al unității administrativ-teritoriale în a cărei rază domiciliază 

beneficiarul.  

În primul rând, diferit de interpretarea dată de către instanța de fond, Curtea de apel 

a reținut că norma cadru, astfel cum a fost modificată de la data intrării sale în vigoare, 

cuprinde în prezent dispoziții cu privire la stabilirea și plata drepturilor, ce se realizează 

prin intermediul agențiilor județene de protecție și inspecție socială, precum și dispoziții 

referitoare la acordarea altor facilități, cum este cea referitoare la gratuitatea folosirii 

mijloacelor de transport în comun în mediul urban de către beneficiarii Decretului lege nr. 

118/1990, respectiv, persoanele care au fost persecutate din motive politice de dictatura 

instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori 

constituite în prizonieri. 

Dispozițiile art. 12 alin. 2 din Decretul lege nr. 118/1990, referitoare la stabilirea și 

plata drepturilor de către agențiile județene de protecție și inspecție socială nu au nici o 

relevanță în cauză, nefiind aplicabile situației de fapt deduse judecății, întrucât acestea se 

referă exclusiv la procedura de recunoaștere și plată a unor drepturi către beneficiarii 

decretului lege anterior indicat, fără legătură cu modalitatea de asigurare pe viitor, după 

recunoașterea dreptului, a modului efectiv de acordare. Termenul de „plată” avut în vedere 

de legiuitor vizează exclusiv acele compensații financiare ce se acordă lunar, pe perioada 

vieții, beneficiarilor Decretului-lege 118/1990, nu și la celelalte drepturi cu privire la care 

există dispoziții exprese de aducere la îndeplinire, cum este și cel în cauză. 

Prin urmare, tribunalul a aplicat în mod eronat situației de fapt prevederile art. 12 

alin. 2 din Decretul-lege nr. 118/1990 deși acestea nu se referă la modul de asigurare a 

gratuității pe transportul în comun, în mediul urban, persoanelor persecutate politic de 
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regimul instaurat după data de 6 martie 1945, făcând astfel o aplicare greșită a legii, fapt ce 

relevă temeinicia motivului de casare invocat, art. 488 alin. 1 pct. 8 C.proc.civ. 

În al doilea rând, dreptul de a călători gratuit cu mijloacele de transport în comun în 

mediul urban, după stabilirea sa prin decizia agenției județene de protecție și inspecție 

socială, se aduce la îndeplinire prin decontarea contravalorii abonamentelor din bugetul 

autorității publice locale, care este acționar în cadrul societății prestatoare a serviciului 

public de transport călători. 

Această chestiune are o reglementare expresă, potrivit art. 8 alin. 2 lit. b) din 

Decretul-lege nr. 118/1990 și se aplică și situației de fapt deduse judecății, deoarece norma 

legală precitată nu poate fi interpretată restrictiv, în sensul decontării contravalorii 

abonamentelor exclusiv din bugetul autorității publice locale doar în cazul serviciului 

urban de transport persoane prestat de societăți cu capital privat. O atare interpretare, strict 

literară, generează o ambiguitate și un echivoc asupra modului de asigurare a gratuității în 

cazul utilizării serviciului de transport persoane prestat de către societăți cu capitat de stat, 

astfel încât în vederea producerii de efecte juridice, norma legală precitată se interpretează 

în sensul decontării serviciilor de transport asigurate beneficiarilor Decretului-lege nr. 

118/1990 exclusiv de la bugetele autorităților publice locale, indiferent de natura 

capitalului ce stă la baza constituirii societăților de transport. 

În al treilea rând, aspectul relevant în cauză vizează stabilirea dreptului la 

decontarea contravalorii abonamentelor de călătorie, oferite de societatea recurentă 

persoanelor beneficiare ale Decretului-lege nr. 118/1990, de către Consiliul Local al 

Municipiului Iași, în baza principiului autonomiei locale, în sensul avut în vedere de 

legiuitor conform art. 3, art. 4, art. 20 alin. 1, art. 21 alin. 1, art. 36 alin. 6 pct. 14 din Legea 

nr. 215/2001 și art. 13 lit. h) din contractul de concesiune nr. XXX/30.06.2005 încheiat de 

către părți. 

Dreptul la decontare asumat de pârâții-intimați prin contractul de concesiune a 

transportului public local de călători și de exploatare a mijloacelor de transport și a 

infrastructurii aferente nr. XXX/30.06.2005, Anexa 6, modificat succesiv prin acte 

adiționale la 26.05.2010, 17.12.2013 și 01.10.2015, își are suportul legal în voința 

autorității publice de a acorda gratuitate mai multor categorii de persoane, astfel cum 

acestea sunt enumerate în Anexa 6 la contract, în baza principiului autonomiei publice 

locale, în raport de competențele ce revin potrivit legii, respectiv art. 36 alin. 6 pct. 14 din 

Legea nr. 215/2001. 

Atât timp cât hotărârile Consiliului Local Iași referitoare la aprobarea contractului 

de concesiune și a actelor adiționale ulterioare nu au fost anulate și au produs efecte 

valabile între părți, inclusiv din perspectiva obligațiilor contractuale asumate (art. 13 lit. h 

din contractul de concesiune) există obligația de decontare – de către pârâții-intimați – a 

contravalorii abonamentelor de călătorie acordate cu titlu gratuit de către societatea 

recurentă persoanelor beneficiare ale Decretului lege nr. 118/1990. 

Pe cale de consecință, societatea recurentă a dovedit temeinicia pretențiilor deduse 

judecății, respectiv existența obligației pârâților intimați de a deconta contravaloarea 

abonamentelor acordate de recurentă beneficiarilor Decretului lege nr. 118/1990 în 

perioada august-decembrie 2013, în valoare de YYY de lei, conform proceselor verbale 

lunare justificative depuse la dosarul de fond și necontestate de către pârâți, la care se va 

calcula dobândă legală începând cu data scadenței fiecărei obligații principale și până la 

plata efectivă. 

În raport de temeinicia cererii de chemare în judecată, Curtea de Apel a dat efect și 

prevederilor art. 2539 alin. 2 C.civ., în sensul constatării întreruperii cursului prescripției 

dreptului la acțiune, astfel încât a respins ca neîntemeiată excepția prescripției dreptului la 

acțiune invocat de către pârâți cu consecința admiterii cererii de chemare în judecată. 
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6. Act administrativ emis de agenția județeană pentru plăți și inspecție socială. 

Adopție. Dreptul la concediu de acomodare și la indemnizația aferentă. Condiții. Situația 

minorului dat în plasament adoptatorului anterior adopției 

 

Cuprins pe materii: Act administrativ. Prestații sociale 

Indice alfabetic: Prestații sociale: adopție; încredințare în vederea adopției; concediu de 

acomodare; indemnizație pentru concediu de acomodare 

Temei de drept: Legea nr. 273/2004 - art. 45 alin. 1 lit. c, art. 50 alin. 2 și 3  

 

Atât dreptul la concediul de acomodare, cât și dreptul la indemnizația aferentă 

acestui concediu sunt condiționate de încredințarea minorului spre adopție în vederea 

acomodării, atât durata concediului de acomodare, cât și plata indemnizației făcându-se 

în raport de data punerii în executare a hotărârii judecătorești de încredințare în vederea 

adopției. Scopul concediului de acomodare și al indemnizației aferente este acela de a 

permite stabilirea relațiilor de familie între adoptator și adoptat, scop ce nu mai poate fi 

atins în situația recurentei-reclamante deoarece copilul minor se afla în baza unei măsuri 

de protecție în îngrijirea și ocrotirea sa astfel încât nici concediul și nici indemnizația 

aferentă concediului de acomodare nu-i pot fi acordate. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția Contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 357/10.06.2020  

 

Împotriva sentinței nr. 1630/18 decembrie 2019 a Tribunalului Iași a promovat 

recurs reclamanta AA, motivele indicate fiind circumscrise motivului de casare prevăzut de 

dispozițiile art. 488 alin. (1) pct. 8 din C.proc.civ. 

În susținerea căii de atac promovate, recurenta a arătat că, prin hotărârea recurată, 

instanța de fond a dispus respingerea ca neîntemeiată a acțiunii, pe motiv că decizia 

contestată, respectiv Decizia nr. xx/09.04.2019 emisă de Agenția Județeană pentru Plăți și 

Inspecție Socială I., este legală. 

Prin Decizia nr. xx/09.04.2019, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială 

I. a respins acordarea dreptului la indemnizația aferentă concediului de acomodare, în 

cuantum de 1700 lei lunar, motivat de faptul că s-a încuviințat adopția copilului prin 

sentința civilă nr. 16/18.02.2019. 

Recurenta apreciază că, în speță, sunt incidente dispozițiile art. 45 alin. (1) lit. c) 

din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției, „încredințarea în vederea adopției nu 

este necesară în următoarele cazuri: c) pentru adopția copilului pentru care a fost deschisă 

procedura adopției și acesta se află în plasament la unul dintre soții familiei adoptatoare 

sau la familia adoptatoare de cel puțin 6 luni”. 

De altfel, aceste dispoziții au fost invocate și de prima instanța, însă aceasta a făcut 

o interpretare greșită, susținând în continuare că pentru a beneficia de concediu de 

acomodare și de indemnizația aferentă este necesar ca în prealabil să se fi pronunțat o 

hotărâre de încredințare în vederea adopției, procedură care, din cuprinsul aceleiași legi 

reiese că nu este necesară în situația în care copilul se află în plasament la familia 

adoptatoare, asemenea situației de față. 

Apreciază că prima instanță a interpretat și aplicat în mod greșit cele două texte de 

lege, luând în considerare faptul că condiția existenței unei hotărâri de încredințare impusă 

de dispozițiile art. 50 alin. (1) din Legea nr. 273/2004 nu face distincție între situația în 

care copilul este sau nu dat în plasament la familia adoptatoare. 
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Or, potrivit principiului ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus, 

apreciază că se poate face aplicarea dispozițiilor cuprinse în art. 45 alin. (1) lit. c) din 

Legea nr. 273/2004, care stipulează că într-o astfel de situație nu este necesară existența 

unei hotărâri de încuviințare în vederea adopției, astfel încât cererea reclamantei de 

acordare a indemnizației concediului de acomodare a fot respinsă fără just temei. 

În considerarea celor expuse, solicită admiterea recursului și casarea hotărârii 

instanței de fond, în sensul admiterii acțiunii și, pe cale de consecință, anularea Deciziei nr. 

95 din 09.04.2019 emise de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială I. 

Intimata Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială I. a formulat 

întâmpinare, prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat și menținerea în 

integralitate a sentinței nr. 1630/18 decembrie 2019 a Tribunalului Iași.  

Analizând recursul declarat în cauză s-a constatat că are caracter nefondat având în 

vedere considerentele ce succed, expuse în condițiile art. 499 C.proc.civ.: 

Recurenta-reclamantă a luat în adopție pe minora B care, anterior încuviințării 

adopției prin Sentința civilă nr. 16/18.02.2019 a Tribunalului Iași, s-a aflat în plasament 

(formă de protecție specială) la reclamantă. 

Ulterior încuviințării adopției, la data de 28.03.2019, recurenta a solicitat Agenției 

Județene Pentru Plăți și Inspecție Socială acordarea indemnizației pentru concediul de 

acomodare în vedere adopției, cerere respinsă prin Decizia nr. 95/09.04.2019. 

Tribunalul a stabilit corect situația de fapt la care a interpretat și aplicat legal 

prevederile art. 45 alin. 1 lit. c) și art. 50 alin. 1 din Legea nr. 273/2004, deoarece 

indemnizația pentru concediul de acomodare se acordă în condițiile în care copilul i s-ar fi 

încredințat anterior adopției pentru acomodare. Or, în cauză, copilul minor se afla în 

plasament la recurenta-reclamantă din anul 2013 astfel încât încredințarea în vederea 

adopției nu mai avea nicio relevanță și nicio justificare raportat la prevederile art. 45 alin. 1 

lit. c) din Legea nr. 273/2004. 

Atât dreptul la concediul de acomodare, cât și dreptul la indemnizația aferentă 

acestui concediu sunt condiționate de încredințarea minorului spre adopție în vederea 

acomodării, atât durata concediului de acomodare, cât și plata indemnizației făcându-se în 

raport de data punerii în executare a hotărârii judecătorești de încredințare în vederea 

adopției. 

Reclamanta-recurentă nu a putut beneficia de încredințarea minorei în vederea 

acomodării pentru adopție deoarece această acomodare nu mai era necesară având în 

vedere faptul că din anul 2013 minora se afla deja dată în plasament la aceasta, context în 

care devin incidente prevederile art. 45 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 273/2004. 

Scopul concediului de acomodare și al indemnizației aferente este acela de a 

permite stabilirea relațiilor de familie între adoptator și adoptat, scop ce nu mai poate fi 

atins în situația recurentei-reclamante, deoarece copilul minor se afla în baza unei măsuri 

de protecție în îngrijirea și ocrotirea sa astfel încât nici concediul și nici indemnizația 

aferentă concediului de acomodare nu-i pot fi acordate. 

De altfel, prevederile art. 50 alin. 2 și 3 din Legea nr. 273/2004 reglementează 

modalitatea de acordare a celor două drepturi și le condiționează în mod expres de 

existența unei hotărâri judecătorești de încredințare, fapt ce relevă interpretarea și aplicarea 

corectă de instanța de fond a prevederilor legale invocate de recurentă. 

Pe cale de consecință, motivul de casare reglementat de art. 488 alin. 1 pct. 8 

C.proc.civ. nu este incident, recursul a fost respins ca neîntemeiat. 

 

7. Lămurirea dispozitivului hotărârii judecătorești. Limitele judecății. 

Neclaritatea dispozitivului. Drepturi salariale. Noțiunea de „spor”. Modalitatea de 

stabilire și de plată 
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Cuprins pe materii: Drept procesual civil. Lămurirea dispozitivului hotărârii judecătorești 

Indice alfabetic: Drept procesual civil: lămurire dispozitiv; Drept administrativ. Funcția 

publică; drepturi salariale; salarizare la nivel maxim; spor de confidențialitate 

Temei de drept: Legea nr. 134/2010 (Cod de procedură civilă) art. 443;  OUG nr. 83/2014 

art. 1 alin. 5 ind. 1; Legea nr. 71/2015; OUG nr. 57/2015 

 

Instanța de recurs a constatat că încheierea de lămurire este nelegală, fiind dată cu 

aplicarea greșită a normelor de procedură, fiind incident motivul de casare prevăzut de 

art. 488 alin. 1 pct. 5 C.proc.civ., întrucât, sub motiv de interpretare, a făcut aplicarea 

unor dispoziții legale ce nu au fost avute în vedere la pronunțarea sentinței și nici nu au 

constituit temeiul de drept al acțiunii formulate de reclamanți. Deși dispozitivul sentinței 

necesita a fi lămurit în privința modului de aplicare, lămurirea nu putea fi făcută decât 

prin raportare la cadrul legal avut în vedere la pronunțarea soluției, iar nu prin raportare 

la prevederile Legii nr. 153/2017, chiar dacă dificultățile de punere în executare a 

hotărârii au apărut odată cu intrarea în vigoare a acestui act normativ. 

Lipsa de claritate a dispoziției din dispozitivul sentinței rezultă din contradicția 

existentă în cuprinsul aceleiași fraze a dispozitivului din care rezultă, pe de o parte, că 

este recunoscut dreptul reclamanților de a beneficia de un spor ce trebuie inclus în 

deciziile de stabilire a drepturilor salariale, iar, pe de altă parte, se stabilește că acest 

spor este inclus în indemnizația brută de încadrare. 

Noțiunea de „includere” a folosită de instanță în motivare pentru a sublinia faptul 

că acest spor face parte din elementele salariale de care trebuie să beneficieze reclamanții 

în temeiul legilor anuale de salarizare și a Deciziei nr. 794/2016 a CCR, pentru ca aceștia 

să fie salarizați la nivelul maxim de salarizare aflat în plată în cadrul instituției și acest 

spor trebuia inserat în deciziile de stabilire a salariilor. Întrucât printre elementele 

salariale avute în vedere prin Legea nr. 71/2015, OUG nr. 57/2015 și OUG nr. 20/2016, 

pe lângă și distinct de salariul de bază/indemnizația lunară de încadrare sunt evidențiate 

și sporurile, care trebuiau acordate la nivelul maxim aflat în plată. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția Contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 442/24.06.2020  

 

Prin Încheierea din 09.01.2020 pronunțată de Tribunalul Iași în dosarul nr. 

41XX/99/2017 s-a admis în parte cererea de lămurire a sentinței civile nr. 1728/18.10.2017 

a Tribunalului Iași, formulată de pârâtul Inspectoratul Teritorial de Muncă I. în 

contradictoriu cu A, B, și alții. 

În înțelesul și lămurirea dispozitivul sentinței cu privire al la acordarea sporului de 

confidențialitate de 15% acesta se adaugă ca procent în condițiile art. 7 din Legea nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

Pentru a pronunța această încheiere, prima instanță a reținut că petenta justifică 

necesitatea lămuririi solicitate referitor la utilizarea sintagmei „indemnizația brută de 

încadrare” în cadrul dispozitivului sentinței civile, aceasta nu se regăsește în cuprinsul legii 

salarizării personalului plătit din fonduri publice, pentru personalul aparatului ministerului 

muncii, iar orice asimilare cu indemnizația brută de încadrare nu poate fi făcută, întrucât nu 

se poate face raportare la o noțiune care nu există în legislație. 

Tribunalul a constatat că din acest punct de vedere este neîntemeiată cererea de 

lămurire, deoarece dispozitivul sentinței nu cuprinde dispoziții contradictorii și nici nu sunt 

necesare lămuriri cu privire la înțelesul, întinderea sau aplicarea dispozitivului. 
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Prin Decizia Curții Constituționale nr. 794/2016 s-a constatat neconstituționalitatea 

prevederilor art. 3 alin. 1 din OUG nr. 57/2015, întrucât în esență excluderea majorărilor 

salariale stabilite sau recunoscute prin hotărâri judecătorești de la calculul nivelului maxim 

al salariului de baza/indemnizație de încadrare din cadrul autorității publice încalcă art. 124 

și art. 126 din Constituție.  

Rezultă că ITM trebuie să emită efectiv decizii care includ/acordă spor de 

confidențialitate de 15% la cuantumul brut al salariilor de bază, în baza sentinței nr. 

1728/2017 a Tribunalului Iași în dosarul nr. XXX, avându-se în vedere și Decizia Curții 

Constituționale nr. 794/2016, or acestea se referă neechivoc la salariului de 

baza/indemnizație de încadrare. 

Prin urmare, cu privire la cest aspect nu este necesar a se lămuri sentința cu privire 

la înțelesul, întinderea sau aplicarea dispozitivului deciziei nr. 1728/2017, având în vedere 

și Decizia Curții Constituționale nr. 794/2016. 

Prin urmare, nici pentru reclamanții din prezenta cauză, pentru care instanța de 

judecată a avut în vedere exact aceleași criterii și dispoziții legale, anume Decizia Curții 

Constituționale nr. 794/15.12.2016 referitoare la art. 3 ind. 1 alin. 1 ind. 2 din OUG nr. 

57/2015 introdus prin OUG nr. 43/2016, pârâtul nu ar trebui să aibă nevoie de lămuriri 

pentru punerea în aplicare a dispozitivului.  

Referitor la modul de calcul al sporului de confidențialitate, s-a constatat că acesta 

nu poate fi inclus în indemnizația brută de încadrare, așa cum rezultă din dispozițiile Legii-

cadru de salarizare nr. 153/2017, întrucât prin natura sa nu poate constitui parte a 

indemnizației/ salariului de bază, la care să se calculeze procentual alte sporuri prevăzute 

de lege, cât și un adaos salarial, în considerarea obligației de confidențialitate prevăzută de 

art. 18 lit. c) din Legea nr. 108/1999, în consecința sporul va fi calculat, asemenea altor 

sporuri, ca procent de 15% la indemnizația de încadrare, astfel încât se impune a fi lămurit 

dispozitivul în sensul că exprimarea folosită în dispozitiv de includere reprezintă aplicarea 

sporului în condițiile legii de salarizare în sensul ca se adaugă.  

Împotriva încheierii pronunțate la 09.01.2020 de către Tribunalul Iași în dosarul nr. 

41XX/99/2017 în urma formulării cererii de lămurire a dispozitivului sentinței civile nr. 

1728/2017/CA a promovat recurs reclamanta C, solicitând respingerea ca nefondată a 

cererii de lămurire, precum și acordarea cheltuielilor de judecată. 

În susținerea căii de atac promovate, recurenta a arătat că, în fapt, Tribunalul Iași a 

fost învestit cu soluționarea cererii de lămurire a dispozitivului hotărârii nr. 1728/2017/CA. 

Există două situații în care o astfel de procedură prevăzută de art. 443 din Codul de 

procedură civilă ar putea fi demarată, și anume în cazul în care dispozitivul nu este 

suficient de clar în ceea ce privește înțelesul, întinderea ori aplicarea sa, respectiv în cazul 

în care în dispozitiv există dispoziții care se contrazic între ele. 

Astfel, scopul reglementării a unei astfel de proceduri de legiuitor constă în 

clarificarea dispozitivului, astfel încât să nu existe dificultăți la punerea în executare a 

hotărârii. Având în vedere că dispozitivul este partea din hotărâre care se execută, acesta 

trebuie să conțină elemente clare privind modalitatea de rezolvare a cererilor părților, 

întinderea drepturilor recunoscute și identificarea acestora prin diferiți parametri, pentru a 

putea fi adus la îndeplinire pe calea executării. 

Prin lămurirea hotărârii se clarifică măsurile dispuse de instanță prin hotărâre atunci 

când, din culpa instanței, dispozitivul hotărârii nu este suficient de clar și poate genera 

dificultăți la momentul punerii în executare. 

Însă, în situația dată, dispozitivul sentinței nr. 1728/2017/CA a cărei lămurire a fost 

solicitată, nu conține niciun element care ar putea pune la îndoială claritatea acestuia. Prin 

urmare, situația concretă nu se subscrie niciuneia dintre ipotezele în care o parte poate 

învesti instanța de judecată cu o cerere de lămurire a hotărârii, întrucât nu există dispoziții 

contradictorii, fiind mai mult decât evident că prin sentința se admite acțiunea 
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reclamanților în totalitatea pretențiilor sale și nici nu se pune problema existenței vreunei 

neconcordanțe sau vreunui aspect care să nu fie clar și concis. 

Astfel, în realitate, dispozitivul sentinței nr. 1728/2017/CA nu conține aspecte a 

căror lămurire s-ar impune, neexistând vreo contradicție, acesta fiind extrem de clar, precis 

și facil de pus în aplicare, motiv pentru care în speță cererea de lămurire este în mod vizibil 

nefondată. 

Practic, în niciun moment instanța de judecată nu a făcut trimitere la posibilitatea 

adăugării sporului de confidențialitate în cuantum de 15%, de fiecare dată menționând 

faptul că acesta se include în indemnizația brută de încadrare. 

O instanță de judecată nu poate fi obligată să pronunțe o hotărâre judecătorească 

care să respecte liniile trasate printr-o altă hotărâre și, în niciun caz nu poate fi solicitată 

schimbarea unei hotărâri pe calea procedurii lămuririi, motivată de existența unei hotărâri 

care ar fi diferită de cea a cărei lămurire este solicitată. 

Concluzionând, instanța a depășit limitele învestirii sale și a efectuat o nouă 

judecare a fondului, revenind asupra considerentelor sentinței nr. 1728/2017/CA și 

pronunțând un alt dispozitiv. 

Intimatul Inspectoratul teritorial de Muncă I. a formulat întâmpinare, solicitând 

respingerea recursului. 

Analizând încheierea recurată, prin prisma motivelor de recurs și a dispozițiilor 

legale aplicabile, Curtea a constatat că recursul este întemeiat pentru următoarele 

considerente: 

Dispozițiile art. 443 C.proc.civ. care au constituit temeiul juridic al cererii 

petentului Inspectoratul Teritorial de Muncă permit instanței ca, după momentul 

dezînvestirii prin pronunțarea soluției, să aducă lămuriri cu privire la înțelesul, întinderea 

sau aplicarea dispozitivului hotărârii. 

Potrivit art. 443 alin. C.proc.civ. „în cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire 

la înțelesul, întinderea sau aplicarea dispozitivului hotărârii ori dacă acesta cuprinde 

dispoziții contradictorii, părțile pot cere instanței care a pronunțat hotărârea să lămurească 

dispozitivul sau să înlăture dispozițiile potrivnice”. 

Această dispoziție vizează ipoteza în care sunt necesare lămuriri ale dispozitivului 

hotărârii, întrucât există impedimente în faza de executare a hotărârii. 

Într-adevăr, prin cererea privind lămurirea dispozitivului hotărârii, nu se poate cere 

modificarea acestuia, ci doar clarificarea lui, se pot interpreta doar măsurile dispuse de 

instanță prin hotărârea a cărei lămurire se dorește. În toate cazurile, însă, procedura 

lămuririi întinderii și cuprinsului dispozitivului hotărârii este folosită numai atunci când 

există contradicții în cadrul dispozitivului. 

Recurenta a invocat prin cererea de recurs faptul că, prin admiterea cererii privind 

lămurirea dispozitivului, instanța și-a modificat propria soluție și a schimbat înțelesul clar 

și facil al unor termeni. 

Instanța de recurs a constatat că încheierea de lămurire este nelegală, fiind dată cu 

aplicarea greșită a normelor de procedură, fiind incident motivul de casare prevăzut de art. 

488 alin. 1 pct. 5 C.proc.civ., întrucât, sub motiv de interpretare, a făcut aplicarea unor 

dispoziții legale ce nu au fost avute în vedere la pronunțarea sentinței civile nr. 

1728/18.10.2017 și nici nu au constituit temeiul de drept al acțiunii formulate de 

reclamanți. 

Petentul Inspectoratul Teritorial de Muncă a solicitat lămurirea dispoziției din 

sentința nr. 1728/18.10.2017 a Tribunalului Iași potrivit căreia a fost obligat în calitate de 

pârât să emită decizii pentru fiecare dintre reclamanți în care să se includă sporul de 

confidențialitate de 15% inclus în indemnizația brută de încadrare începând cu data de 

17.12.2016, iar considerentele sentinței vizează modul de interpretare și aplicare al 

dispozițiilor cuprinse în Legea nr. 284/2010 și legile anuale privind salarizarea 
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personalului plătit din fonduri publice, respectiv OUG nr. 82/2014, modificată prin Legea 

nr. 71/2015, OUG nr. 57/2015 și OUG nr. 20/2016, astfel cum au fost interpretate prin 

Decizia HP nr. 23/2016 a ÎCCJ, prin prisma considerentelor Deciziei nr. 794/15.12.2016 a 

Curții Constituționale. 

Astfel, deși dispozitivul sentinței necesita a fi lămurit în privința modului de 

aplicare, lămurirea nu putea fi făcută decât prin raportare la cadrul legal avut în vedere la 

pronunțarea soluției, iar nu prin raportare la prevederile Legii nr. 153/2017, chiar dacă 

dificultățile de punerea în executare a hotărârii au apărut odată cu intrarea în vigoare a 

acestui act normativ. 

Contrar susținerilor recurentei, lipsa de claritate a dispoziției din dispozitivul 

sentinței nr. 1728/18.10.2017 a Tribunalului Iași rezultă din contradicția existentă în 

cuprinsul aceleiași fraze a dispozitivului din care rezultă, pe de o parte, că este recunoscut 

dreptul reclamanților de a beneficia de un spor ce trebuie inclus în deciziile de stabilire a 

drepturilor salariale, iar, pe de altă parte, se stabilește că acest spor este inclus în 

indemnizația brută de încadrare. 

Or, așa cum a fost solicitat și acordat de Tribunalul Iași dreptul salarial ce a făcut 

obiectul judecății în dosarul nr. 41XX/99/2017 și-a păstrat natura juridică de spor, ca 

element salarial distinct de salariul de bază (indemnizația brută de încadrare), care se 

determină prin raportare la elementul salarial principal, respectiv salariul de 

bază/indemnizația brută de încadrare. 

Din chiar considerentele sentinței rezultă că instanța a avut în vedere la admiterea 

acțiunii faptul că dreptul salarial recunoscut reclamanților are natura juridică de spor, iar nu 

de sumă compensatorie sau parte componentă a salariului de bază/indemnizației brute de 

încadrare.  

Noțiunea de „includere” a folosită de către instanță în motivare pentru a sublinia 

faptul că acest spor face parte din elementele salariale de care trebuie să beneficieze 

reclamanții în temeiul legilor anuale de salarizare și a Deciziei nr. 794/2016 a CCR, pentru 

ca aceștia să fie salarizați la nivelul maxim de salarizare aflat în plată în cadrul instituției și 

acest spor trebuia inserat în deciziile de stabilire a salariilor. Întrucât printre elementele 

salariale avute în vedere prin Legea nr. 71/2015, OUG nr. 57/2015 și OUG nr. 20/2016, pe 

lângă și distinct de salariul de bază/indemnizația lunară de încadrare sunt evidențiate și 

sporurile, care trebuiau acordate la nivelul maxim aflat în plată. 

Prin urmare, în vederea punerii în aplicare a dispozitivului sentinței nr. 

1728/18.10.2017 a Tribunalului Iași pârâtul avea obligația de a emite decizii de stabilire a 

drepturilor salariale pentru fiecare dintre reclamanți în care să fie inclus și sporul de 

confidențialitate de 15%, care se determină, ca mod de calcul, prin raportare la 

indemnizația brută de încadrare, nefiind necesară și o operațiune de reindividualizare a 

cuantumului indemnizației brute de încadrare (salariului de bază) ca urmare a înglobării 

(includerii) în această indemnizație a valorii sporului de confidențialitate. De altfel, 

verificarea legalității modului de stabilire a indemnizațiilor brute de încadrare (ca elemente 

salariale de bază) ale reclamanților nu a făcut obiectul judecății și nici dispozitivul sentinței 

nu cuprinde vreo obligație în acest sens pentru  pârâtul Inspectoratul Teritorial de Muncă. 

Pentru toate aceste considerente, a fost admis recursul, iar încheierea Tribunalului 

Iași a fost casată în parte, întrucât, deși se impunea lămurirea dispozitivului sentinței nr. 

1728/18.10.2017, această lămurire trebuia făcută prin raportare la dispozițiile legale 

aplicabile litigiului și în sensul că sporul de confidențialitate de 15% va fi calculat prin 

raportare la indemnizația brută de încadrare (și nu inclus în indemnizația brută de 

încadrare).  
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8. Contencios administrativ. Dispoziția primarului de suspendare a activității 

unei societăți. Sancțiune contravențională complementară. Regimul juridic al 

contravențiilor. Inadmisibilitate acțiune în contencios administrativ 

 

Cuprins pe materii: Contencios administrativ. Regimul juridic al contravențiilor. 

Indice alfabetic: Contravenții: sancțiune contravențională complementară; plângere 

contravențională 

Temei de drept: Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 – art. 32 alin. 1 și 2; Legea nr. 

554/2004 – art. 5 alin. 2 

 

Potrivit art. 32 alin. 1 și 2 din OG nr. 2/2001, controlul aplicării și executării 

sancțiunilor contravenționale și complementare este de competența exclusivă a 

judecătoriei în a cărei circumscripție administrativ-jurisdicțională fost săvârșită 

contravenția, care poate fi sesizată doar pe calea plângerii contravenționale. Pe cale de 

consecință, actul administrativ prin care recurentei i-a fost aplicată o sancțiune 

contravențională complementară nu poate forma obiect al acțiunii în contencios 

administrativ prin raportare la prevederile art. 32 alin. 1 și 2 din OG nr. 2/2001 coroborat 

cu art. 5 alin. 2 din Legea nr. 554/2004, deoarece societatea reclamantă are deschisă doar 

calea plângerii contravenționale, în condițiile reglementate de OG nr. 2/2001. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția Contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 450/24.06.2020  

 

Prin sentința nr. 1640/CA/18.12.2019 a Tribunalului Iași s-a respins excepția lipsei 

de interes, invocată de pârât prin întâmpinare, ca neîntemeiată și s-a respins cererea 

formulată de reclamanta SC „X” SRL în contradictoriu cu pârâtul Primarul municipiului 

Iași ca neîntemeiată. 

Împotriva acestei sentințe a promovat recurs reclamanta SC „X” SRL. 

În susținerea căii de atac promovate, societatea recurentă a arătat că, în fapt, a luat 

cunoștință în mod întâmplător despre existența dispoziției a cărei anulare o solicită, în 

condițiile în care aceasta nu a fost comunicată în mod corespunzător. Actul administrativ 

emis a fost comunicat cu nerespectarea dispozițiilor legale în materie, respectiv fără a se 

asigura dovada efectivă a comunicării acesteia către reprezentantul legal al societății, ori 

către persoana împuternicită cu preluarea corespondenței. 

Dispoziția contestată apare că are ca obiect aplicarea unei măsuri contravenționale 

complementare, raportat la dispozițiile Legii nr. 61/1991, însă ea nu indică situațiile de fapt 

și de drept în baza cărora a fost aplicată această măsură. 

Măsura suspendării activității luată de Primarul Municipiului Iași în calitate de 

emitent al autorizației de funcționare este luată în temeiul art. 3 din Legea nr. 61/1991 și 

reprezintă o sancțiune complementară aplicată adiacent unei sancțiuni principale (art. 5 

alin. 3 pct. e din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor). 

Potrivit dispozițiilor legale, fie că o sancțiune complementară este aplicată prin 

același proces-verbal ca și cea principală, de organul constatator, fie prin act distinct, 

potrivit legii, precum dispoziția a cărei anulare se solicită, ea trebuie să cuprindă în mod 

obligatoriu toate elementele impuse de art. 16 alin. (1) din OG nr. 2/2001. 

Or, dispoziția contestată nu cuprinde descrierea faptelor care au dus la aplicarea 

sancțiunii contravenționale complementare, data săvârșirii lor, precum și încadrarea în 

drept a faptelor și a sancțiunii aplicate. Aceste mențiuni sunt obligatorii și sunt prevăzute 

sub sancțiunea nulității absolute a actului de art. 17 din OG nr. 2/2001. 
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Dispoziția emisă este complet echivocă. Lipsa mențiunilor arătate conduce la 

imposibilitatea de a determina temeiul efectiv al aplicării sancțiunii, pentru a putea face 

apărări complete și coerente raportat la situația de fapt și de drept avută în vedere la 

emiterea actului. 

Prin urmare, față de argumentele expuse, recurenta-reclamantă înțelege să invoce 

nulitatea absolută a Dispoziției Primarului Municipiului Iași nr. xxx/25.03.2019. 

Apreciază că instanța de fond a greșit în mod fundamental atunci când a afirmat că 

în cauză nu sunt aplicabile dispozițiile art. 16, art. 17 și art. 21 din OG nr. 2/2001. 

Ordonanța reprezintă dreptul comun în materie de contravenții, astfel încât ori de câte ori 

urmează a se aplica vreo sancțiune contravențională principală ori complementară regulile 

instituite de aceasta se vor aplica obligatoriu, cu excepția cazului când legea specială care 

reglementează contravenția ar cuprinde dispoziții contrare. Legea nr. 61/1991 nu cuprinde 

dispoziții derogatorii, contrare normei de drept comun. Legea specială nu distinge, astfel 

încât putem afirma că judecătorul fondului nu era în măsură de a distinge după propria sa 

apreciere. Instanța are abilitatea de a interpreta legea, însă nu este în măsură a eluda norme 

legale imperative. 

În cauza de față, chiar dacă competența de aplicare a sancțiunii contravenționale 

complementare îi revine, potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001, Primarului care emite un 

act administrativ propriu competenței sale legale, rigorile propriu-zise procedurii de 

aplicare a sancțiunii sunt supuse dreptului comun contravențional, pe care Primarul este 

obligat să-l respecte deopotrivă. 

În încercarea de a identifica rațiunile care au stat la baza emiterii dispoziției 

contestate, societatea recurentă a presupus că aceasta a avut ca temei dispozițiile art. 2 pct. 

26 și art. 3 alin. (4) și alin. (5) din Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de 

încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice. 

Pentru a concluziona astfel a avut în vedere că privitor la activitatea desfășurată în 

incinta din Iași, au existat în cursul anului 2018 două procese-verbale de sancționare a 

contravențiilor care au avut ca obiect pretinse încălcări ale nivelului legal de zgomot pentru 

intervalele de timp specificate de lege. 

Astfel, prin Procesul-verbal seria P1SX nr. xxx/14.04.2018 emis de Inspectoratul 

de Poliție Județean Iași a fost sancționat administratorul societății, AA, pentru fapta 

prevăzută de art. 2 pct. 26 din Legea nr. 61/1991, întrucât acesta ar fi tulburat liniștea 

publică în timpul nopții. Administratorul a fost sancționat cu „avertisment” pentru pretinsa 

faptă, deși la baza luării măsurii nu a stat vreo măsurare prin mijloace științifice a nivelului 

de sunet care să releve niveluri ale sunetului peste limitele legale, ci doar sesizarea 

subiectivă a unui vecin din zonă.  

După acel moment nu a mai existat timp de 6 luni nici o sesizare cu privire la 

activitatea desfășurată în incinta din Iași, deși societatea activează permanent cu o 

activitate de bar/cafenea, iar muzica este redată în fiecare zi până la finele orelor de 

program. 

La data de 09.10.2018 societatea a fost sancționată în temeiul acelorași dispoziții 

legale prin Procesul-verbal seria PF nr. XXXX emis de Poliția Municipiului Iași, Secția 2 

de Poliție, iar amenda aplicată a fost achitată la scurt timp. 

Față de situația de fapt descrisă, solicită instanței să constate nelegalitatea sancțiunii 

complementare aplicate, apreciind că nu este îndeplinită condiția-premisă prevăzută de art. 

3 alin. (4) din Legea nr. 61/1991. Sancțiunea suspendării activității, sancțiune 

complementară, putea fi luată numai în situația în care societatea ar fi săvârșit în mod 

repetat contravenția prevăzută de art. 2 pct. 26 din Legea nr. 61/1991. 

Astfel, singura sancțiune aplicată direct societății este cea stabilită prin Procesul-

verbal seria PF nr. XXXX. Cea stabilită prin Procesul-verbal seria P1SX nr. X/14.04.2018 

nu avea ca subiect societatea, ci persoana fizică AA. 
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Legea instituite o unică condiție pentru a se putea reține incidența art. 3 alin. (4) din 

Legea nr. 61/1991, respectiv același subiect activ să repete contravenția prevăzută de art. 2 

pct. 26 din lege. Prin urmare, nu are relevanță dacă contravenția a fost săvârșită în aceeași 

locație. Ea poate avea ca subiect activ al contravenției o altă societate cu punct de lucru în 

același loc, ori care a folosit în acea seară spațiul în temeiul unui contract, ori o persoană 

fizică care a folosit spațiul pentru un interes pur privat. 

În speță, societatea recurentă a săvârșit în fapt o singură contravenție de tipul celei 

reclamate, iar între sancțiunea aplicată administratorului în luna aprilie 2018 și cea aplicată 

societății în octombrie a trecut un termen lung de 6 luni, timp în care nu a mai existat nicio 

sesizare, deși cafeneaua a activat permanent. 

De asemenea, fapta în sine nu este de o gravitate însemnată, de vreme ce spațiul 

este antifonat corespunzător, iar sunetul se aude în exterior numai când se deschide ușa și 

clienții intră sau ies. Mai mult, societatea nu are cazier contravențional în care să fie 

consemnate sancțiuni pentru fapte de aceeași natură, ceea ce dovedește existența unui 

profil social corect. 

Intimatul Primarul Municipiului Iași, legal citat, a formulat întâmpinare, solicitând 

respingerea recursului și păstrarea sentinței pronunțate de instanța de fond. 

Analizând recursul declarat în cauză se constată că este întemeiat pentru 

următoarele considerente, expuse în condițiile art. 499 C.proc.civ.: 

Curtea a analizat cu prioritate motivul de casare de ordine publică reglementat de 

art. 488 alin. 1 pct. 5 C.proc.civ. coroborat cu art. 5 alin. 2 din Legea  nr. 554/2004, față de 

motivul de casare reglementat de art. 488 alin. 1 pct. 8 C.proc.civ., căruia i se circumscriu 

criticile formulate de societatea recurentă. 

Dispoziția nr. xxx/25.03.2019 a fost emisă de pârâtul-intimat Primarul mun. Iași în 

aplicarea prevederilor art. 3 alin. 6 din Legea nr. 61/1991, urmare a solicitării organului 

constatator IPJ Iași formulată prin adresa nr. xxx/16.10.2019, fiind aplicată recurentei-

reclamante în concret sancțiunea complementară a suspendării activității localului public 

ce funcționa în mun. Iași, pentru o perioadă de 10 zile. 

Prin urmare, actul administrativ contestat vizează sancțiunea complementară 

aferentă procesului-verbal de constatare a contravenției seria PF nr. xxx/09.10.2018, 

ultimul din cele două acte de constatare încheiate de IPJ Iași la 14.04.2018, respectiv 

09.10.2018. 

Potrivit art. 32 alin. 1 și 2 din OG nr. 2/2001, controlul aplicării și executării 

sancțiunilor contravenționale și complementare este de competența exclusivă a judecătoriei 

în a cărei circumscripție administrativ jurisdicțională fost săvârșita contravenția, care poate 

fi sesizată doar pe calea plângerii contravenționale. Pe cale de consecință, actul 

administrativ prin care recurentei i-a fost aplicată o sancțiune contravențională 

complementară nu poate forma obiect al acțiunii în contencios administrativ prin raportare 

la prevederile art. 32 alin. 1 și 2 din OG nr. 2/2001 coroborat cu art. 5 alin. 2 din Legea nr. 

554/2004 deoarece societatea reclamantă are deschisă doar calea plângerii 

contravenționale, în condițiile reglementate de OG nr. 2/2001. 

Natura juridică a actului administrativ contestat relevă faptul că instanța de 

contencios administrativ de drept comun nu putea fi sesizată cu acțiunea în anulare a 

Dispoziției nr. xxx/25.03.2019, aceasta putând fi contestată doar pe calea plângerii 

contravenționale, astfel încât excepția inadmisibilității cererii de chemare în judecată pusă 

în discuția părților de către instanța de recurs are caracter fondat. În acest context factual și 

juridic este incident motivul de casare reglementat de art. 488 alin. 1 pct. 5 C.proc.civ., 

astfel încât a fost admisă calea de atac declarată în cauză, casată sentința recurată și 

respinsă cererea de chemare în judecată ca inadmisibilă. 

 



41 

9. Act administrativ. Drepturile prevăzute de dispozițiile OG nr. 105/1999. 

Persoane refugiate, expulzate sau strămutate. Necesitatea îndeplinirii cerinței ca 

persoanele să fi suferit persecuții din motive etnice 

 

Cuprins pe materii: Act administrativ. Drepturi speciale compensatorii. 

Indice alfabetic: Drepturi speciale compensatorii; persoane refugiate, expulzate sau 

strămutate; persecuție etnică 

Temei de drept: OG nr. 105/1999 - art. 1 alin. 1 lit. c, alin. 2  

 

Împrejurarea că în alineatul 2 nu mai este inserată sintagma „a avut de suferit 

persecuții din motive etnice” nu are natura și semnificația faptului că ordonanța 

guvernului se aplică și persoanelor refugiate, expulzate sau strămutate în altă localitate, 

dar care nu s-au aflat în situația de a fi refugiate, expulzate sau strămutate din motive 

etnice. Alineatul 2 nu are ca rol și semnificație juridică introducerea unei categorii 

speciale de persoane care ar beneficia de prevederile legale fără să fi fost persecutată din 

motive etnice, ci reprezintă o circumstanțiere a categoriilor de situații, prevăzute la art. 1 

alin. (1) lit. c) din OG nr. 105/1999, la domiciliul persoanei și locul în care aceasta a fost 

refugiată, expulzată sau strămutată. 

Prin urmare, mutarea dintr-o localitate în alta, în perioada 6 septembrie 1940 – 6 

martie 1945, din motive personale sau din motive de război, ca urmare a înaintării 

frontului, nu se încadrează în prevederile OG nr. 105/1999. Este de necontestat că și 

persoanele care s-au refugiat din localitatea de domiciliu, ca urmare a unor evenimente de 

război, au avut de suferit consecințele nefavorabile situației de refugiat, însă legiuitorul nu 

a urmărit ca prin OG nr. 105/1999 să acorde drepturi compensatorii și acestei categorii 

de persoane. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția Contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 468/29.06.2020  

 

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Iași la data de 

11.07.2019, reclamanta AA a formulat contestație împotriva hotărârii nr. 

2805/R/21.06.2019 a pârâtei Casa Județeană de Pensii I., solicitând desființarea hotărârii și 

admiterea cererii sale de revizuire a hotărârii nr. 2805/R/31.08.2009. 

Prin sentința civilă nr. 1377/2019/CA din 29.10.2019, Tribunalul Iași a respins, ca 

neîntemeiată, cererea formulată de reclamanta AA în contradictoriu cu pârâta Casa 

Județeană de Pensii I.  

Împotriva acestei sentințe a declarat recurs reclamanta, considerând că sentința este 

nelegală și netemeinică. 

În motivarea recursului său, recurenta a arătat că prima instanță nu a observat că 

pentru a i se recunoaște statutul de persoană persecutată și a-i fi acordate drepturile 

prevăzute de Legea nr. 189/2000, este necesar, potrivit art. 1 alin. (2) din Ordonanța 

Guvernului nr. 105/1999, să îndeplinească o singură condiție, anume că a fost refugiată în 

altă localitate decât cea de domiciliu.  

De asemenea, a arătat că motivarea sentinței este contradictorie fiindcă, pe de o 

parte, s-a reținut că nu s-ar fi probat „cu acte valabile persecuția etnică, cum de altfel nu 

rezultă în mod indubitabil nici refugiul” și, pe de altă parte, a reținut că declarațiile 

notariale depuse la dosar dovedesc că a fost refugiată în altă localitate decât cea de 

domiciliu, însă nu rezultă că „motivul refugierii familiei reclamantei ar fi constat în 
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înlăturarea unor persecuții de natura etnică”. Față de motivarea dată hotărârii, în mod greșit 

instanța a respins proba cu martori, ca „nefiind necesară pentru soluționarea cauzei”.  

Prin întâmpinare, intimata a solicitat să se constate că sentința atacată este 

temeinică și legală. 

Analizând actele și lucrările dosarului, precum și dispozițiile legale aplicabile în 

cauză, Curtea de Apel a constatat cele ce urmează, în raport de motivele de recurs invocate. 

Criticile recurentei reclamante referitoare la faptul că pentru a beneficia de 

drepturile acordate de OG nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor 

persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 

până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată prin Legea nr. 189/2000, este suficient să 

dovedească faptul că a fost refugiată în altă localitate decât cea de domiciliu nu sunt 

întemeiate. 

Potrivit art. 1 alin. (1) și (2) din actul normativ menționat: „(1) Beneficiază de 

prevederile prezentei ordonanțe persoana, cetățean român, care în perioada regimurilor 

instaurate cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 a avut de suferit 

persecuții din motive etnice, după cum urmează: 

a) a fost deportată în ghetouri și lagăre de concentrare din străinătate; 

b) a fost privată de libertate în locuri de detenție sau în lagăre de concentrare; 

c) a fost refugiată, expulzată sau strămutată în altă localitate; 

d) a făcut parte din detașamentele de muncă forțată; 

e) a fost supraviețuitoare a trenului morții;  

f) este soțul sau soția persoanei asasinate ori executate din motive etnice sau în 

urma masacrelor îndreptate împotriva populației minoritare, dacă ulterior nu s-a 

recăsătorit; 

g) a fost evacuată din locuința pe care o deținea. 

(2) De aceleași drepturi beneficiază, la cerere, și persoanele care aveau domiciliul 

pe teritoriul statului român sau pe teritoriile românești vremelnic ocupate de către alte 

state, indiferent dacă localitatea în care au fost refugiate, expulzate sau strămutate se afla 

sub administrație românească ori sub administrația acelor state, ale căror cereri anterioare 

au fost soluționate prin hotărâri de respingere ale comisiei prevăzute la art. 8 alin. (1) și 

alin. (2).” 

Raportat la prevederile legale evocate, prima instanță a reținut corect faptul că 

recurenta-reclamantă AA trebuia să dovedească nu numai refugierea sa în altă localitate 

decât cea de domiciliu, ci și persecuția din motive etnice, fiind vorba de două condiții ce 

trebuie îndeplinite simultan pentru ca o persoană să beneficieze de prevederile ordonanței 

guvernului.  

Împrejurarea că în alineatul 2 nu mai este inserată sintagma „a avut de suferit 

persecuții din motive etnice” nu are natura și semnificația faptului că ordonanța guvernului 

se aplică și persoanelor refugiate, expulzate sau strămutate în altă localitate, dar care nu s-

au aflat în situația de a fi refugiate, expulzate sau strămutate din motive etnice. Voința 

legiuitorului este clar exprimată încă din titlul ordonanței, fiind astfel subliniat că actul 

normativ reglementează acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive etnice 

de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 

martie 1945. Apoi alineatul 1 al art. 1 din ordonanță enunță fără echivoc sfera de aplicare a 

prevederilor sale, stabilind că beneficiază de dispozițiile ordonanței persoana care în 

perioada regimurilor instaurate cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945, 

aflată în una din situațiile indicate la lit. a) - lit. g), a avut de suferit persecuții din motive 

etnice. Alineatul 2 nu are ca rol și semnificație juridică introducerea unei categorii speciale 

de persoane care ar beneficia de prevederile legale fără să fi fost persecutată din motive 

etnice, ci reprezintă o circumstanțiere a categoriilor de situații, prevăzute la art. 1 alin. (1) 
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lit. c) din OG nr. 105/1999, la domiciliul persoanei și locul în care aceasta a fost refugiată, 

expulzată sau strămutată. 

Prin urmare, mutarea dintr-o localitate în alta, în perioada 6 septembrie 1940 - 6 

martie 1945, din motive personale sau din motive de război, ca urmare a înaintării 

frontului, nu se încadrează în prevederile OG nr. 105/1999. Este de necontestat că și 

persoanele care s-au refugiat din localitatea de domiciliu, ca urmare a unor evenimente de 

război au avut de suferit consecințele nefavorabile situației de refugiat, însă legiuitorul nu a 

urmărit ca prin OG nr. 105/1999 să acorde drepturi compensatorii și acestei categorii de 

persoane. 

Neîntemeiate sunt și criticile referitoare la motivarea contradictorie a sentinței 

atacate. În pofida celor afirmate de recurenta reclamantă, Curtea de Apel a constatat că 

prima instanță, analizând înscrisurile aflate la dosarul cauzei, inclusiv declarațiile notariale, 

a ajuns la concluzia potrivit căreia „nu rezultă că motivul refugierii familiei reclamantei ar 

fi constat în înlăturarea unor persecuții de natură etnică”. Pentru a ajunge la această 

concluzie, instanța a efectuat un raționament logico-juridic, prezentat în mod detaliat în 

motivarea sentinței. În una din etapele raționamentului expus în sentință, prima instanță a 

reținut, ca urmare a examinării adresei nr. 400/08.04.2009 și a adeverinței nr. 

1926/08.06.1944, că „reclamanta nu a probat cu acte valabile persecuția etnică, cum de 

altfel nu rezultă în mod indubitabil nici refugiul său”. Apoi, evaluând și conținutul 

declarațiilor notariale, a tras concluzia că familia reclamantei recurente a fost plecată în 

refugiu, dar nu ca un mod de persecuție etnică.  

În condițiile în care prima instanță, în urma examinării probelor, în mod evident a 

dat eficiență aspectelor de fapt rezultate din declarațiile notariale ale martorilor, aspecte pe 

care Curtea de Apel le-a considerat veridice, credibile și suficiente, nu se poate reține că 

există contradicție între considerentele sentinței atacate și că ar fi fost necesară 

administrarea probei cu martori. 

Față de cele ce preced, Curtea de Apel, în temeiul dispozițiilor art. 20 din Legea nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ și ale art. 496 din C.proc.civ., a respins ca 

neîntemeiat, recursul formulat de recurenta-reclamantă AA împotriva sentinței civile nr. 

1377/2019/CA din 29.10.2019, pronunțate de Tribunalul Iași. 

 

10. Fiscalitate. Procedură civilă. Motivarea hotărârii de către instanța de 

contencios administrativ și fiscal. Stabilirea situației de fapt fiscale. Sarcina probei în 

raporturile de drept fiscal. Dreptul de deducere a cheltuielilor și a TVA. Achiziții de la 

contribuabili declarați inactivi 

 

Cuprins pe materii: Drept fiscal. Procedură fiscală. Impozit pe profit. TVA. 

Indice alfabetic: Drept fiscal. Procedură fiscală; sarcina probei; cheltuieli deductibile; 

deducere TVA; Drept procesual civil: - hotărârea judecătorească; motivare; situație 

de fapt 

Temei de drept: Legea nr. 207/2015 (Cod de procedură fiscală) art. 73, art. art. 281; OG 

nr. 92/2003 (Cod de procedură fiscală) art. 63; Legea nr. 134/2010 (Cod de 

procedură civilă) art. 425 alin. 1 lit. b, art. 488 alin. 1 pct. 6 

 

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. O statuare de 
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principiu ca cea prezentată de reclamantă în cererea de chemare în judecată (conform 

căreia în absența oricăror dovezi privind participarea societății la o fraudă pretins 

săvârșită de furnizorii din amonte nu poate fi negat dreptul său la deducerea TVA) și la 

care prima instanță a achiesat de plano, fără alte verificări concrete, ignoră însăși funcția 

jurisdicțională a unei instanțe de judecată, actul final de aplicare al dreptului neavând 

suport factual. Totodată, o astfel de statuare contravine chiar dreptului comunitar, așa 

cum a fost interpretat de către CJUE.  

În materie fiscală, sarcina probei este una partajată între contribuabil și organul 

fiscal, îndeplinirea sau nu a acestor sarcini urmând a fi verificată în concret de instanță. 

Împărțirea sarcinii probei în materie fiscală este guvernată de prevederile art. 65 din OG 

nr. 92/2003, prevedere reluată în art. 73 din Legea nr. 207/2015. În virtutea acestor 

norme, pentru exercitarea dreptului de deducere precum și pentru stabilirea bazei de 

impunere, contribuabilul este cel care trebuie să dețină și să prezinte toate documentele 

justificative necesare atingerii acestui scop iar, apoi, sarcina de a dovedi contrariul revine 

organului fiscal. Primul care trebuie să dovedească actele și faptele care au stat la baza 

declarațiilor sale fiscale este contribuabilul. 

În privința dreptului la deducere aferent unor achiziții de la contribuabili declarați 

inactivi, Curtea a mai reținut că statuările CJUE din cauza SC Paper Consult SRL C-

101/16 s-au circumscris unei anumite ipoteze factuale referitoare la plata, respectiv 

restituirea TVA aferent tranzacției comerciale (a se vedea par. 58 și 59). Aplicarea acestei 

jurisprudențe în prezenta cauză presupune identificarea, a priori, a întrunirii acestei 

ipoteze. Revine instanței de fond clarificarea aspectelor de fapt aferente tranzacțiilor 

efectuate de către reclamanta intimată cu contribuabili inactivi și identificarea 

comportamentului complet al acestora, din perspectivă fiscală. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția Contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 383/15.06.2020  

 

Prin sentința civilă nr. 1202/2019 Tribunalul Iași a admis în parte cererea principală 

formulată de reclamanta SC „A” SRL în contradictoriu cu pârâtele Direcția Generală 

Regională a Finanțelor Publice I. și Administrația Județeană a Finanțelor Publice B. Astfel, 

instanța a anulat în parte Decizia nr. 10355/25.04.2018, emisă de pârâta Direcția Generală 

Regională a Finanțelor Publice I., privind soluționarea contestației formulate de 

reclamantă, înregistrată la D.G.R.F.P. I. sub nr. ISR_REG 43640/17.11.2017, în ceea ce 

privește respingerea, ca neîntemeiată, a contestației formulate de SC „A” SRL împotriva 

Deciziei de impunere nr. F-BC 351/20.09.2017 privind obligațiile fiscale principale 

aferente diferențelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecției fiscale la persoane 

juridice, emisă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice B. în ceea ce privește suma 

totală de 289.640 lei, reprezentând 117.180 lei – impozit pe profit și 172.460 lei – taxa pe 

valoare adăugată. A fost anulată Decizia de impunere nr. F-BC 351/20.09.2017 privind 

obligațiile fiscale principale aferente diferențelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul 

inspecției fiscale la persoane juridice, emisă de pârâta Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice B., în ceea ce privește suma totală de 289.640 lei, reprezentând 117.180 lei - 

impozit pe profit și 172.460 lei – taxa pe valoare adăugată. 

Împotriva acestei sentințe a formulat recurs Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice B, arătând în motivarea căii de atac că sentința a fost pronunțată cu aplicarea 

greșită a normelor de drept material, fără a se ține cont de faptul că unii furnizori ai 

reclamantei-intimate erau inactivi la data desfășurării tranzacțiilor, alții erau radiați sau alții 

nu recunosc faptul că ar fi desfășurat tranzacții cu reclamanta. A mai invocat recurenta și 

faptul că pe marea majoritate a facturilor de achiziții nu sunt înscrise mijloacele de 

transport cu care s-ar fi făcut livrarea, având în vedere cantitățile importante de marfă 
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livrate. Nu există nici avize de însoțire a mărfurilor pentru toate achizițiile înregistrate în 

contabilitate. 

A mai constatat organul fiscal faptul că, din 194 de facturi emise de furnizorii 

reclamantei, 80 din acestea au valoare identică exactă cuprinsă între 3600-4000 lei, deși 

bunurile (piese auto, consumabile) sunt diverse tipuri, fiind puțin probabil ca produse 

diferite, achiziționate de la furnizori diferiți, să aibă aceeași valoare. 

A mai invocat recurenta faptul că în speță nu au fost respectate prevederile art. 155 

alin. 24 din Codul fiscal referitoare la obligația asigurării autenticității facturii. Aceste 

norme, a subliniat recurenta, statuează că beneficiarul facturii trebuie să se asigure în 

legătură cu originea și proveniența legală a bunurilor înscrise pe factură sau în legătură cu 

efectuarea în realitate a unui serviciu (transportul) de persoana care este menționată pe 

factură. Or, aceste elemente nu au fost dovedite de intimata-reclamantă. 

În susținerea recursului promovat, recurenta a invocat jurisprudența CJUE din 

cauza INZO C-110/94 și Rompelman C-268/83 care permite organului fiscal să solicite 

persoanei care dorește deducerea TVA să demonstreze că sunt îndeplinite toate condițiile 

pentru atingerea acestui scop. 

Recurenta a mai arătat că organele fiscale au acționat în speță, în limitele marjei de 

apreciere recunoscute de dreptul comunitar, identificând elemente obiective care au 

determinat concluzia participării reclamantei intimate la un circuit fraudulos. 

Recurenta a criticat și aspectele reținute de prima instanță referitoare la cuantumul 

impozitului pe profit aferent speței, precum și constatările expertizei fiscale referitoare la 

pierderea fiscală. 

Intimata, legal citată, a depus la dosar întâmpinare la data de 1 iunie 2020 prin care 

a invocat excepția nulității recursului iar, în subsidiar, a solicitat respingerea recursului ca 

nefondat. 

Analizând prezentul recurs prin prisma motivului de nelegalitate prevăzut de art. 

488 pct. 6 C.proc.civ., invocat din oficiu, Curtea a reținut caracterul său fondat: 

În esență, pe calea prezentului demers judiciar, reclamanta-intimată a solicitat 

instanței anularea deciziei de impunere și a celei de soluționare a contestației administrativ-

fiscale, acte emise ca urmare a inspecției fiscale derulate în privința sa în perioada iunie-

septembrie 2017 și care a reținut diferențe de debite fiscale cupă cum urmează: impozit pe 

profit suplimentar de 117 204 lei și TVA suplimentar de achitat de 172 460 lei. 

În fața instanței, reclamanta-intimată a contestat întreaga sumă impusă expunând 

două argumente: în absența oricăror dovezi privind participarea societății la o fraudă 

pretins săvârșită de furnizorii din amonte nu poate fi negat dreptul său la deducerea TVA; 

este nelegală verificarea și modificarea pierderilor de recuperat din anii anterior fiind 

încălcată prescripția dreptului de verificare.  

În sprijinul primului argument de nelegalitate, reclamanta-intimată a invocat 

jurisprudența CJUE care a statuat că organul fiscal are obligația de a dovedi că persoana 

impozabilă știa sau ar fi trebuit să știe că operațiunea invocată pentru a justifica dreptul de 

deducere era implicată într-o fraudă săvârșită de un operator care intervine în amonte. 

În ceea ce privește cel de al doilea argument de nelegalitate axat pe prescripția 

dreptului organului de inspecție fiscală de a proceda la reanalizarea pierderii fiscale 

raportate pentru anii 2007-2011, Curtea a reținut că prima instanță a apreciat acest 

argument ca fiind nefondat iar, împotriva acestei statuări nu s-a promovat vreo cale de atac. 

În acest context, Curtea a constatat că aceste statuări ale primei instanței au căzut în 

puterea lucrului judecat. 

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.” 
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Motivul de casare presupune verificarea de către instanța de control judiciar a 

întrunirii în cauză a exigențelor impuse de art. 425 alin. 1 lit. b) 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.  

Premisa controlului judiciar presupune cu necesitate identificarea de către prima 

instanță a situației de fapt concrete și complete. 

Limitele strict devolutive ale recursului stabilite de art. 483 alin. 3 C.proc.civ., 

subliniază faptul că această cale extraordinară de atac se poate exercita numai pentru 

motive de nelegalitate, niciunul din motivele indicate limitativ la art. 488 C.proc.civ. 

nefiind conceput astfel încât să permită instanței de recurs reanalizarea probelor sau 

stabilirea pentru prima dată a stării de fapt. 

În speță, Curtea remarcă faptul că prima instanță s-a limitat la o prezentare amplă a 

jurisprudenței CJUE în materia recunoașterii deductibilității TVA în ipoteză neregulilor 

identificate în amontele achizițiilor, fără a statua mai întâi asupra situației de fapt incidente 

în speță. 

Astfel, reține Curtea că din raportul de inspecție fiscală reiese că inspectorii au 

verificat un număr de peste 160 de facturi fiscale prin care reclamantă intimată a 

achiziționat diferite bunuri de la un număr de 13 furnizori diferiți. 

Neregulile identificate de către inspectorii fiscali cu privire la toate aceste cheltuieli 

nu au fost identice ci, dimpotrivă, cât se poate de diferite. Corelativ, și statuările instanței 

cu privire la caracterul deductibil sau nu al acestora se impuneau a fi distincte, 

particularizate fiecărei situații în parte. 

Constatările organelor fiscale au vizat atât aspecte de formă ale documentelor (de 

ex. absența indicării mijlocului de transport, absența avizului de însoțire) dar, mai ales, 

aspecte de fond care au ținut de coroborarea mai multor informații expuse pe larg în 

cuprinsul raportului de inspecție fiscală și care au conturat convingerea recurentei în sensul 

neîntrunirii condițiilor legale în privința reținerii caracterului deductibil al acestor cheltuieli 

atât din perspectiva TVA, cât și a calculului bazei de impunere aferente impozitului pe 

profit.  

Este adevărat faptul că mare parte din argumentația recurentei se axează pe 

comportamentul furnizorilor însă, trebuie remarcat faptul că organul fiscal a invocat aceste 

aspecte în corelație cu comportamentul reclamantei care, din perspectiva inspectorilor 

fiscali ar fi putut și trebuit să știe că acești furnizori erau implicați în fraudă fiscală, dacă și-

ar fi îndeplinit obligațiile legale.  

Conduita furnizorilor, per se nu poate conduce la vreo concluzie 

favorabilă/defavorabilă reclamantei ci trebuie să determine o analiză de la caz la caz, 

pentru fiecare achiziție în parte, pentru ca, abia ulterior stabilirii situației de fapt pentru 

fiecare operațiune controlată și contestată, în parte, urmând a se face aplicarea legii 

corespunzătoare, respectiv a jurisprudenței naționale și/sau comunitare.  

Aspectul concret al participării sau nu al reclamantei la frauda din amonte cu 

consecința refuzului deductibilității cheltuielii, presupune identificarea unor elemente de 

fapt concrete și evaluarea lor în context. 
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Astfel, în privința unor furnizori a invocat organul fiscal faptul că la data efectuării 

tranzacțiilor cu reclamanta aceștia erau fie radiați, fie inactivi: SC „S.” SRL, „M.” SRL, 

„A.” SRL, „G.” SRL, „R.” SRL. 

În privința acestei din urmă societăți comerciale s-a mai reținut faptul că ar fi 

declarat expres organelor fiscale că nu a avut relații comerciale cu reclamanta-intimată.  

Totodată, au reținut inspectorii fiscali faptul că un alt furnizor al reclamantei 

intimate, SC „R” SRL (care a devenit ulterior „RB” SRL) a avut obiect de activitate 

„Baruri și alte activități de servire a băuturilor”, obiect care nu ar fi putut justifica livrarea 

făcută reclamantei intimate. Același furnizor, a declarat organelor fiscale că nu a avut 

relații comerciale cu reclamanta. 

În privința SC „S.” SRL, pe lângă radierea societății la data tranzacției verificate, s-

a mai invocat de organul fiscal faptul că obiectul său de activitate era comerțul cu ridicata 

al produselor cosmetice și de parfumerie astfel încât nu s-ar fi justificat comercializarea 

către reclamanta intimată a unei cantități semnificative de anvelope. 

Chestiunea obiectului de activitate incompatibil cu livrarea efectuată către 

reclamanta intimată a fost reiterată de organul fiscal și în privința furnizorului SC „D” 

SRL. 

În privința altor furnizori, inspecția fiscală a reținut incapacitatea acestora de a 

furniza produsele către reclamantă din pricina absenței angajaților (de ex. „MS” SRL, 

„MSC” SRL). 

Prima instanță nu a analizat deloc aceste aspecte de fapt invocate, nu a stabilit 

realitatea alegațiilor, nu le-a dat astfel nicio relevanță concretă ci, pur și simplu s-a limitat 

la a indica faptul că, de plano, reclamanta nu poate fi ținută răspunzătoare pentru 

comportamentul agenților din amonte. 

Or, plecând de la criticile concrete ale reclamantei intimate, prima instanță trebuie 

să stabilească situația de fapt pentru fiecare cheltuială apreciată drept nedeductibilă, 

contextul factual în care a fost efectuată, comportamentul participanților și relevanța sa 

fiscală. 

O statuare de principiu ca cea prezentată de reclamantă în cererea de chemare în 

judecată (conform căreia în absența oricăror dovezi privind participarea societății la o 

fraudă pretins săvârșită de furnizorii din amonte nu poate fi negat dreptul său la deducerea 

TVA) și la care prima instanță a achiesat de plano, fără alte verificări concrete, ignoră 

însăși funcția jurisdicțională a unei instanțe de judecată, actul final de aplicare al dreptului 

neavând suport factual. Totodată, așa cum se va arăta în cele ce urmează, o astfel de 

statuare contravine chiar dreptului comunitar citat, așa cum a fost interpretat de către 

CJUE.  

A mai subliniat Curtea că în materie fiscală, sarcina probei este una partajată între 

contribuabil și organul fiscal, îndeplinirea sau nu a acestor sarcini urmând a fi verificată în 

concret de instanță. 

Împărțirea sarcinii probei în materie fiscală este guvernată de prevederile art. 65 din 

OG nr. 92/2003, prevedere reluată în art. 73 din Legea nr. 207/2015. În virtutea acestor 

norme, pentru exercitarea dreptului de deducere precum și pentru stabilirea bazei de 

impunere, contribuabilul este cel care trebuie să dețină și să prezinte toate documentele 

justificative necesare atingerii acestui scop iar, apoi, sarcina de a dovedi contrariul revine 

organului fiscal. Primul care trebuie să dovedească actele și faptele care au stat la baza 

declarațiilor sale fiscale este contribuabilul. 

Totodată, chiar jurisprudența CJUE reținută de reclamantă și prima instanță 

stabilește în sarcina instanței naționale sarcina primordială a stabilirii stării de fapt pentru 

ca apoi, în funcție de fiecare situație concretă în parte, să poată fi decelate și aplicate 

regulile juridice aferente. 
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Astfel, pentru a lua doar un exemplu dintre cauzele citate de judecătorul fondului, 

Curtea a reținut că instanța de la Luxembourg a nuanțat de o manieră explicită statuările 

sale referitoare la imposibilitatea refuzării dreptului la deducerea TVA în ipoteză 

identificării unei nereguli în privința furnizorului, indicând expres că un astfel de refuz nu 

este contrar dreptului comunitar dacă „se stabilește, în raport cu elemente obiective și fără 

a se solicita din partea persoanei impozabile verificări a căror sarcină nu îi revine, că 

această persoană impozabilă știa sau ar fi trebuit să știe că livrarea menționată era 

implicată într-o fraudă privind taxa pe valoarea adăugată, aspect a cărui verificare este de 

competența instanței de trimitere.” (Cauza C 277/14 PPUH Stehcemp). 

Identificarea conduitei subiective reale a contribuabilului reprezintă un element 

important în prezenta speță, iar decelarea acestuia se impune a fi tranșată pentru fiecare 

tranzacție în parte, în funcție de situația concretă în care s-a desfășurat aceasta, 

posibilitatea concretă a reclamantei de a avea acces la anumite informații referitoare la 

furnizorii săi, diligențele la care era obligată conform legii, caracterul excesiv sau nu al 

acestora.  

În privința dreptului la deducere aferent unor achiziții de la contribuabili declarați 

inactivi, Curtea a mai reținut că statuările CJUE din cauza SC Paper Consult SRL C-

101/16 s-au circumscris unei anumite ipoteze factuale referitoare la plata, respectiv 

restituirea TVA aferent tranzacției comerciale (a se vedea para. 58 și 59). Aplicarea acestei 

jurisprudențe în prezenta cauză presupune identificarea, a priori, a întrunirii acestei 

ipoteze. Revine instanței de fond clarificarea aspectelor de fapt aferente tranzacțiilor 

efectuate de către reclamanta intimată cu contribuabili inactivi și identificarea 

comportamentului complet al acestora, din perspectivă fiscală. 

În sensul necesității stabilirii în concret a tuturor aspectelor care țin nu doar de 

condițiile de formă, ci și de cele de fond, aferente fiecărei tranzacții supuse evaluării 

fiscale, în contextul premiselor factuale identificate în jurisprudența CJUE, statuează și 

ICCJ în decizia de speță nr. 2160/2016. 

Având în vedere necesitatea stabilirii situației de fapt aferente fiecărei tranzacții 

comerciale aflate în discuție, respectiv identificarea în concret a întrunirii condițiilor de 

formă dar, îndeosebi, a celor de fond în vederea reținerii caracterului deductibil al unor 

cheltuieli, față de prevederile art. 488 pct. 6 C.proc.civ. raportat la art. 20 din Legea nr. 

554/2004, Curtea a admis recursul și a casat sentința atacată. 

 

 

 

 


