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1. Instituție publică. Concurs pentru angajarea personalului contractual. 

Condiții de participare și criterii de selecție. Dispoziții legale aplicabile. Noțiunile de 

„vechime în specialitatea studiilor absolvite” și „experiență profesională și/sau în 

specialitate”. Activitate de voluntariat  

 

Cuprins pe materii: Drept administrativ. Funcție publică 

Indice alfabetic: Funcție publică: personal contractual; concurs angajare; criterii de 

participare 

Temei de drept: OUG nr. 57/2019 art. 424, art. 538, art. 551; Legea nr. 78/2014 

art. 10, art. 23; Legea nr. 53/2003 art. 16 

 

Dispozițiile art. 424 din O.U.G. nr. 57/2019 nu se aplică și personalului 

contractual în condițiile în care prevederile art. 551 alin. 3 nu fac trimitere și la acest text 

de lege. Astfel, așa cum rezultă din dispozițiile art. 538 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 

dispozițiile Codului administrativ aplicabile personalului angajat în temeiul unui contract 

individual de munca în cadrul unei autorități sau instituții publice se completează cu 

prevederile Legii nr. 53/2003. Or, potrivit art. 16 alin. 5 din Legea nr. 53/2003: (5) Munca 

prestată în temeiul unui contract individual de muncă constituie vechime în muncă.  

Împrejurarea ca în perioada septembrie 2013- decembrie 2015 a prestat, sub forma 

de voluntariat, activitatea de consilier juridic în Biroul Juridic al YYY Filiala BB nu 

prezintă relevanță în cauză întrucât activitatea de voluntariat reprezintă doar experiența 

profesională și nu vechime în specialitatea studiilor absolvite. Astfel, potrivit art. 10 alin. 2 

din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România: (2) 

Activitatea de voluntariat se consideră experiență profesională și/sau în specialitate, în 

funcție de tipul activității, dacă aceasta este realizată în domeniul studiilor absolvite. 

Așadar activitatea de voluntariat este considerată potrivit textului de lege doar experiență 

profesională și nicidecum vechime în muncă. De altfel, așa cum s-a reținut anterior, 

vechimea în munca potrivit Legii nr. 53/2003 este dată doar de munca prestat în temeiul 

unui contract individual de munca.  

Dispozițiile art. 23 din Legea nr. 78/2017 instituie posibilitatea (nu și obligația) ca 

autoritățile sau instituțiile publice sa includă, drept criteriu de selecție pentru ocuparea 

unui post, dobândirea unei experiențe profesionale în baza activității de voluntariat, o 

astfel de experiență putând constitui, dacă a fost menționată expres drept criteriu de 

selecție, o modalitate de departajare între candidați.  

 

Curtea de Apel Iași, Secția Contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 993/11.11.2020  

 

Prin Sentința nr. 390/CA/17.06.2020 pronunțată de Tribunalul Iași în dosarul nr. 

XXX a fost respinsă acțiunea formulată de reclamantul AA în contradictoriu cu pârâții 

Unitatea Administrativ - Teritorială a Orașului BB, Județul Iași, și Primăria Orașului BB. 

Împotriva acestei sentințe a promovat recurs recurentul AA, considerând că este 

nemotivată și încalcă regulile de procedură. 

În motivare a arătat ca Tribunalul Iași a respins acțiunea formulată în contradictoriu 

cu U.A.T. BB și Primăria Orașului BB pe motiv că judecătorii nu pot adăuga la lege, nu 

pot modifica legea, trebuie să aplice legea în integralitatea ei, dându-i sensul și voința 

legiuitorului, ca expresie a separației puterilor în stat.  

Motivarea instanței nu a avut în vedere obiectul cererii sale. Astfel, litigiul a fost 

generat de împrejurarea că două articole de lege, respectiv art. 10 alin (2) din Legea nr. 
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78/2014 privitoare la activitatea de voluntariat și art. 424 din OUG nr. 57/2019 sunt 

interpretate în mod diferit de părți.  

Astfel, problema pusă în discuție în fața Tribunalului Iași era dacă „vechimea în 

specialitate”, așa cum este definită de art. 424 din OUG nr. 57/2019, exclude „experiența în 

specialitate” obținută în condițiile art. 10 alin (2) din Legea nr. 78/2014. 

La toate posturile scoase la concurs de instituțiile publice, una dintre condiții pentru 

participare o reprezintă, mai tot timpul, vechimea în specialitatea studiilor absolvite. Dacă 

toate comisiile de concurs ar vedea lucrurile așa cum s-a întâmplat la BB, înseamnă că 

voluntarii, chiar dacă își desfășoară activitatea în specialitatea studiilor absolvite (cum este 

și cazul său), nu au nicio șansă de participare la concurs, oricare ar fi perioada desfășurată 

ca voluntar. 

Prin art. 23 din Legea nr. 78/2014 legiuitorul a pus mai presus experiența în 

specialitatea studiilor absolvite acumulată ca voluntar, decât vechimea în specialitate 

definită de art. 424 din O.U.G. nr. 57/2019. 

Tribunalul trebuia să observe faptul că postul pentru care a candidat nu era de 

funcționar public, ci de personal contractual. Art. 424 din OUG nr. 57/2019 se adresează 

unei categorii stricte, funcționarii publici. Totuși, comisiile de concurs, cel puțin de la BB, 

se raportează la acest articol ori de câte ori le convine, chiar dacă articolul respectiv este 

încadrat în Partea a VI-a a Codului administrativ, Titlul II, Capitolul V, Secțiunea 1, 

denumită „Drepturile funcționarilor publici”.  

Invocă dispozițiile art. 424 din O.U.G. nr 57/2019 și arată că acestea se pot aplica 

doar funcționarilor publici, definiția funcționarului public fiind dată de art. 371 alin. (1) din 

aceeași ordonanță: funcționarul public este persoana numită, în condițiile legii, într-o 

funcție publică. 

Postul pentru care a candidat era de personal contractual. Codul administrativ 

reglementează în Titlul III, începând cu art. 538, relațiile privitoare la personalul 

contractual din autoritățile și instituțiile publice. În această parte nu exista nicio dispoziție 

care să facă trimitere la articolul 424. În aceste condiții comisiile de concurs nu aveau 

niciun motiv să se raporteze la acest articol atunci când au verificat dacă îndeplinește, sau 

nu, condițiile de vechime. 

Intimata Unitatea Administrativ-Teritorială a Orașului BB a depus întâmpinare, 

reiterând aspectele prezentate la fondul cauzei. 

Analizând sentința recurată, prin prisma motivelor de recurs și a dispozițiilor legale 

aplicabile, instanța a constatat că recursul este nefondat pentru următoarele considerente: 

In cererea de recurs recurentul a invocat incidenta motivelor de casare reglemente 

de prevederile art. 488 alin. 1 pct. 6 și 8 Cod procedura civila. 

Motivul de casare prevăzut de art. 488 pct. 6 Cod procedura civila nu este incident 

în cauza.  

Potrivit dispozițiilor art. 425 alin. 1 lit. b Cod procedura civila: „(1) 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”. 

În mod necesar, o hotărâre judecătorească trebuie să cuprindă în motivarea sa 

argumentele care au format, în fapt și în drept, convingerea instanței cu privire la soluția 

pronunțată, argumente care, în mod necesar, trebuie să se raporteze, pe de o parte, la 

susținerile și apărările părților, iar, pe de altă parte, la dispozițiile legale aplicabile 

raportului juridic dedus judecății, în caz contrar fiind lipsită de suport probator și legal și 

pronunțată cu nerespectarea prevederilor art. 425 alin. 1 lit. b C.proc.civ.  

Motivarea este, așadar, un element esențial al unei hotărâri judecătorești, o 

puternică garanție a imparțialității judecătorului și a calității actului de justiție, precum și o 
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premisă a exercitării corespunzătoare de către instanța superioară a atribuțiilor de control 

judiciar de legalitate și temeinicie. Obligativitatea motivării hotărârilor judecătorești 

constituie o condiție a procesului echitabil, exigență a art. 21 alin. (3) din Constituția 

României și art. 6 alin. (1) din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și libertăților 

fundamentale. 

Indiscutabil, orice parte în cadrul unei proceduri are dreptul să prezinte 

judecătorului observațiile și argumentele sale și de a pretinde organului judiciar să le 

examineze pe acestea în mod efectiv. Dreptul la un proces echitabil, prin urmare, nu poate 

fi considerat efectiv decât dacă observațiile părților sunt corect examinate de către instanță, 

instanță care are în mod necesar obligația de a proceda la un examen efectiv al mijloacelor, 

argumentelor și elementelor de probă, cel puțin pentru a le aprecia pertinența. 

Pe de altă parte, nemotivarea unei hotărâri judecătorești echivalează practic cu 

soluționarea procesului fără a intra în fondul acțiunii, de natură prin urmare să justifice 

casarea cu trimitere spre rejudecare. Într-adevăr, atâta timp cât în considerente instanța nu 

analizează probele care au fost administrate, nu stabilește împrejurările de fapt esențiale în 

cauza, nu evocă normele substanțiale și procedurale incidente și aplicarea lor în speță, 

soluția exprimată prin dispozitiv rămâne nesusținută și pur formală, nefiind corolarul 

motivelor ce o preced. O astfel de hotărâre devine arbitrară și nu permite exercitarea 

controlului judiciar, obligând la o casare cu trimitere chiar dacă, strict teoretic, instanța s-a 

pronunțat pe fond, respingând acțiunea nu pe excepție ci ca neîntemeiată. 

În cauză prima instanță a respins acțiunea formulata, judecătorul fondului analizând 

în mod efectiv argumentele reclamantului și susținerile paraților, prezentând, în concret, 

motivele de fapt și de drept care au format convingerea sa. Faptul ca prima instanța nu si-a 

însușit apărările reclamantului nu are semnificația unei lipse de motivări a soluției 

pronunțate.  

În ceea ce privește motivul de casare prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 8 Curtea a 

constatat următoarele: 

Așa cum rezulta din înscrisurile de la dosar Orașul BB a organizat la data de 

29.10.2019 un concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada determinata a postului 

contractual vacant de inspector de specialitate II din cadrul Proiectului Centrul Social 

Multifuncțional. Una din condițiile de participare la concurs a fost aceea ca posibilii 

candidați să aibă studii universitare de licența absolvite cu diploma de licența sau 

echivalentă în domeniul științe sociale și să aibă vechime în specialitatea studiilor de un an.  

Reclamantul recurent s-a înscris la acest concurs, comisia de concurs numită prin 

dispoziția Primarului Orașului BB nr. 374/04.10.2019 respingând candidatura sa pe motiv 

că nu îndeplinește condițiile de participare întrucât nu face dovada vechimii în specialitatea 

studiilor universitare absolvite, respectiv un an în specialitatea studiilor de drept absolvite 

cu diploma de licență. 

Reclamantul a contestat decizia comisiei de concurs, prin procesul verbal nr. 

xxx/24.10.2019 fiind respinsa aceasta contestație, reținându-se că adeverința de voluntariat 

nr. yyy/25.09.2019 eliberată de Asociația YYY Filiala BB nu dovedește vechimea în 

specialitatea studiilor universitare absolvite de drept, respectiv un an ce constituie o 

condiție de participare la concurs. S-a mai arătat că ar fi incidente dispozițiile art. 424 din 

O.U.G. 57/21019 și ca potrivit dispozițiilor art. 10 alin. 2 din Legea nr. 78/2014 activitatea 

de voluntariat este considerată experiență profesională.  

Reclamantul a contestat aceasta decizie, susținând că activitatea de voluntariat 

constituie vechime în specialitatea studiilor, solicitând anularea deciziei de respingere a 

candidaturii sale și acordarea de daune morale. 

Prima instanța a respins acțiunea formulată cu motivarea că vechimea în 

specialitatea studiilor este definită de ar. 424 din O.U.G. nr. 57/2019 ca fiind activitatea 

dobândită în temeiul unui contract individual de muncă, al unui raport de serviciu sau ca 
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profesie liberală demonstrată cu documente corespunzătoare profesiei sau specializării. A 

mai reținut prima instanța că activitatea de voluntariat reprezintă experiență profesională și 

nu vechime în specialitatea studiilor absolvite.  

Prin cererea de recurs recurentul a susținut ca hotărârea primei instanțe a fost dată 

cu aplicarea greșită a dispozițiilor de drept material, întrucât postul scos la concurs nu era 

un post de funcționar public, ci un post contractual astfel că în cauza nu erau incidente 

dispozițiile art. 424 din O.U. G. 57/2019. 

Din actele dosarului Curtea a constatat că, așa cum corect a arătat și recurentul, 

postul scos la concurs de către Orașul BB era un post de natură contractuală.  

Fiind vorba de un post scos la concurs de o autoritate publică, în cauză sunt 

incidente dispozițiile art. 538 alin. 1 și 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ conform cărora: (1) Dispozițiile prezentului titlu se aplică personalului din 

cadrul autorităților și instituțiilor publice, încadrat în temeiul unui contract individual de 

muncă sau contract de management și al cărui rol este definit conform art. 541, denumit în 

continuare personal contractual (2) Dispozițiile prezentului titlu se completează cu 

prevederile Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu 

alte legi speciale care reglementează regimul aplicabil anumitor categorii de personal sau 

contractului de management, după caz. 

A mai constatat Curtea că potrivit art. 551 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019: „(3) 

Dispozițiile art. 376 alin. (2), 430, 432 - 434, 437 - 441, 443 - 449, 458 și art. 506 alin. (1) - 

(9) se aplică în mod corespunzător și personalului contractual.” 

Așa cum corect a arătat și recurentul prin cererea de recurs, dispozițiile art. 424 din 

O.U.G. nr. 57/2019 nu se aplica și personalului contractual în condițiile în care prevederile 

art. 551 alin. 3 nu fac trimitere și la acest text de lege. 

Aceasta împrejurare nu este însă de natura să atragă nelegalitatea soluției primei 

instanțe. 

Astfel, așa cum rezultă din dispozițiile art. 538 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 

dispozițiile Codului administrativ aplicabile personalului angajat în temeiul unui contract 

individual de munca în cadrul unei autorități sau instituții publice se completează cu 

prevederile Legii nr. 53/2003.  

Or, potrivit art. 16 alin. 5 din Legea nr. 53/2003: (5) Munca prestată în temeiul unui 

contract individual de muncă constituie vechime în muncă. 

Reclamantul nu a făcut dovada că are vechimea în specialitatea studiilor absolvite 

vechime dobândită în baza unui contract individual de muncă.  

Împrejurarea că în perioada septembrie 2013 - decembrie 2015 a prestat, sub formă 

de voluntariat, activitatea de consilier juridic în Biroul Juridic al YYY Filiala BB nu 

prezintă relevanță în cauză, întrucât activitatea de voluntariat reprezintă doar experiența 

profesional și nu vechime în specialitatea studiilor absolvite.  

Astfel, potrivit art. 10 alin. 2 din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității 

de voluntariat în România: „(2) Activitatea de voluntariat se consideră experiență 

profesională și/sau în specialitate, în funcție de tipul activității, dacă aceasta este realizată 

în domeniul studiilor absolvite.” 

Așadar, activitatea de voluntariat este considerată potrivit textului de lege doar 

experiență profesională și nicidecum vechime în muncă, așa cum a considerat reclamantul. 

De altfel, așa cum s-a reținut anterior, vechimea în muncă potrivit Legii nr. 53/2003 este 

dată doar de munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă. 

Este adevărat că potrivit art. 23 din Legea nr. 78/2014: „La concursurile organizate 

pentru ocuparea posturilor, dacă doi sau mai mulți candidați obțin punctaje egale, 

autoritățile și instituțiile publice și angajatorii persoane fizice sau juridice pot acorda 

punctaj suplimentar candidaților care prezintă unul sau mai multe certificate de 
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voluntariat obținute din activități de voluntariat, eliberate în condițiile prevăzute de 

prezenta lege, în situația în care acestea constituie criterii de selecție.” 

Dispozițiile legale instituie posibilitatea (nu și obligația) ca autoritățile sau 

instituțiile publice să includă, drept criteriu de selecție pentru ocuparea unui post, 

dobândirea unei experiențe profesionale în baza activității de voluntariat, o astfel de 

experiență putând constitui, dacă a fost menționată expres drept criteriu de selecție, o 

modalitate de departajare între candidați.  

În cauza de față, însă, printre criteriile de selecție pentru postul scos la concurs nu 

era inclusă și experiența profesională dobândită în baza unei activități de voluntariat, 

criteriul de selecție fiind acela al vechimii în specialitatea studiilor absolvite.  

Față de aceste considerente, Curtea a constatat că în mod corect prima instanța a 

reținut că experiența profesională dobândită în baza activității de voluntariat nu constituie 

vechime în specialitatea studiilor absolvite.  

 

2. Drept administrativ. Cerere de revizuire întemeiată pe prevederile art. 21 din 

Legea nr. 554/2004. Prevederi de drept european analizate de instanța de recurs. 

Inadmisibilitatea cererii de revizuire. Aplicarea considerentelor Deciziei HP a ÎCCJ nr. 

45/2016 

 

Cuprins pe materii: Drept administrativ. Drept fiscal. 

Indice alfabetic: Revizuire: 

- admisibilitate 

- aplicarea dreptului european 

Drept fiscal: 

-  

Temei de drept: Legea nr. 554/2004 art. 21 

  Decizia HP nr. 45/2016 

  Directiva 2006/112/CE art. 19 

 

Prin cererea de revizuire de față, întemeiată pe dispozițiile art. 21 alin. (2) din 

Legea nr. 554/2004, au fost invocate aceleași chestiuni care au fost deja dezlegate de 

instanța de recurs. Din această perspectivă, revizuirea apare ca fiind inadmisibilă 

deoarece dreptul Uniunii și jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene au fost 

invocate în fața instanței care a pronunțat hotărârea în calea de atac a recursului și a 

cărei revizuire se cere, iar această instanță le-a analizat, așa cum rezulta din 

considerentele deciziei pronunțate. Așa cum rezultă și din considerente deciziei nr. 

45/12.12.2016 a Înaltei Curți de Casație si Justiție – Completul pentru dezlegarea unor 

chestiuni de drept, atâta timp cât dreptul Uniunii și hotărârile CJUE au fost invocate în 

fata instanței  care a pronunțat hotărârea a cărei revizuire se cere, iar instanța a analizat 

aspectele invocate, partea nu poate critica soluția pe calea revizuirii deoarece se opune 

autoritatea de lucru judecat asupra rezolvării date de instanța de recurs. A considera 

prezenta cerere de  revizuire admisibilă ar însemna ca instanța sesizată cu cererea de 

revizuire să examineze soluția instanței care a pronunțat hotărârea supusă revizuirii, 

adică să exercite un control judiciar, care însă nu se poate realiza pe calea revizuirii. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția Contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 837/14.10.2020  
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Prin Decizia nr. 17/14.01.2020 pronunțată de Curtea de Apel Iași a fost admis 

recursul declarat de „A” SRL în contradictoriu cu Direcția Generală Regională a Finanțelor 

Publice Iași și Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vaslui împotriva sentinței 

848/2019 a Tribunalului Iași pe care o casat-o și, în rejudecare, a fost respinsă acțiunea ca 

neîntemeiată. 

Împotriva acestei sentințe a formulat cerere de revizuire revizuentul „A” SRL 

solicitând instanței de revizuire ca prin hotărârea pe care o va pronunța, în virtutea 

dispozițiilor art. 513 alin. 4 C.proc.civ, să dispună încuviințarea cererii de revizuire, 

schimbarea în parte a deciziei revizuite în sensul ca în urma admiterii recursului și a casării 

Sentinței nr. 848/2019 din 06.06.2019 a Tribunalului Iași, să dispună, în rejudecare, 

admiterea acțiunii și anularea art. 2 al deciziei nr. xxx/30.06.2016 privind soluționarea 

contestației și a deciziei de impunere nr. yyy/05.01.2017, cu privire la suma de 337.112 lei 

reprezentând TVA (instituit de inspecția fiscală ca fiind suplimentar de plată prin ajustare 

ca urmarea vânzării „fermei de vaci”). 

Motivele invocate în susținerea cererii sale de revizuire se circumscriu dispozițiilor 

art. 21 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 potrivit cărora „constituie motiv de revizuire, care se 

adaugă la cele prevăzute de Codul de procedură civilă, pronunțarea hotărârilor rămase 

definitive prin încălcarea principiului priorității dreptului Uniunii Europene, reglementat la 

art. 148 alin. (2) coroborat cu art. 20 alin. (2) din Constituția României, republicată.” 

Unul dintre motivele de nelegalitate a deciziei de impunere invocate prin cererea de 

chemare în judecată și susținut de-a lungul întregului parcurs procesual al prezentei cauze 

constă în faptul că nu au fost respectate dispozițiile art. 19 alin. 1 din Directiva 

2006/112/CE din 28.11.2006 privind sistemul comun al TVA (în interpretarea dată de 

jurisprudența obligatorie a CJ.U.E.) în sensul că în efectuarea inspecției fiscale și în 

emiterea deciziei de impunere din speță, fiscul nu a stabilit reala situație fiscală: prin 

vânzarea fermei de vaci în mai 2015, societatea a realizat un transfer al unei părți a 

activelor sale. 

Prin Decizia sa nr. ccc din 14.01.2020, ca urmare a admiterii recursului său și a 

casării sentinței Tribunalului Iași, Curtea de Apel Iași a trecut la rejudecarea pe fond a 

acțiunii sale, inclusiv cu privire la motivul de nelegalitate vizând transferul de active, și a 

dispus respingerea acțiunii, inclusiv pentru inexistența transferului de active. 

Instanța de recurs a statuat că nu există un transfer de active în sensul art. 19 alin. 1 

din Directiva TVA 2006/112/CE din 28.11.2006, întrucât în cazul unei ferme de vaci, 

ansamblul terenurilor, clădirilor și instalațiilor aferente transferate nu este 

suficient/susceptibil de a permite desfășurarea/continuarea unei activități economice 

autonome în absența colectivului concret de animale pe care societatea îl înstrăinase 

anterior vânzării fermei de vaci în anul 2015. 

De principiu, așa cum s-a arătat în doctrina de specialitate, instanța supremă a decis 

că revizuirea întemeiată pe dispozițiile art. 21 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 este 

admisibilă pe baza unor dispoziții de drept european preexistente raportului juridic litigios, 

indiferent dacă acestea au fost sau nu invocate în litigiul soluționat prin hotărârea a cărei 

revizuire se cere. 

Decizia din recurs a fost pronunțată prin încălcarea principiului priorității dreptului 

Uniunii Europene care presupune în concret încălcarea normelor art. 19 alin. 1 din 

Directiva TVA 2006/112/CE din 28.11.2006 așa cum au fost interpretate de CJUE prin 

hotărârile sale obligatorii (Zita Modes, Mailat și, mai ales, Christel Schriever) pe care chiar 

instanța de recurs le-ar fi avut în vedere în mod declarativ, dar pe care nu le-a respectat. 

Lipsa colectivului/efectivului de vaci la vânzarea ansamblului de terenuri, clădiri și 

instalații ale fermei de vaci nu este de natură a împiedica desfășurarea uneia sau chiar 

aceleiași activități economice autonome de către cumpărător, căci un astfel de ansamblu de 

terenuri, clădiri și instalații sunt necesare și suficiente pentru funcționarea unei ferme de 
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vaci în condițiile în care ferma poate fi populată cu un nou efectiv de vaci (care în mod 

natural, sunt ființe supuse îmbolnăvirii și chiar morții). 

Așadar, în contradicție cu jurisprudența CJ.U.E., instanța de recurs a reținut o 

condiție care ar fi necesară pentru transferul de active în materie de TVA, dar care nu este 

prevăzută de norma comunitară ca fiind dintre cele obligatorii/minimale pentru 

posibilitatea desfășurării unei activități economice autonome. 

Pe de altă parte, jurisprudența CJ.U.E. referitoare la art. 5 alin. 8 din a șasea 

directivă 77/388/CEE din 17.05.1977 este constituită, în principal, de hotărârile Zita 

Modes, Mailat și, mai ales, Christel Schriever (aceasta din urmă detaliind sub multe 

aspecte elementele care conturează noțiunea de transfer de active și fiind și hotărârea care 

poate servi cel mai bine, prin analogie, la argumentarea cererii sale de revizuire). 

De altfel, în dreptul comunitar, ferma sau exploatația agricolă a fost definită ca 

fiind „o singură unitate, atât din punct de vedere tehnic, cât și economic, cu o gestiune 

unică și care desfășoară, pe teritoriul economic al Uniunii, activități economice în 

agricultură”, precum stipulează art. 2 lit. a din Regulamentul (UE) 2018/1091 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind statisticile integrate 

referitoare la ferme și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1166/2008 și (UE) nr. 

1337/2011. 

Ba mai mult, pentru a continua analogia cu stocurile de mărfuri la care fac referire 

hotărârile CJ.U.E. menționate anterior, trebuie avut în vedere faptul că din perspectivă 

contabilă (dar cu relevanță directă în aprecierea ca elemente/active în cadrul unei ferme), 

vacile sunt tot stocuri, mai precis active biologice de natura stocurilor potrivit 

Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile 

financiare anuale consolidate aprobate prin Ordinul M.F.P. nr. 1802/2014. 

Instanța de recurs a încălcat în mod flagrant/direct/vădit norma comunitară care în 

interpretarea obligatorie a CJUE stipulează distinctiv și expres că vânzarea stocurilor nu 

poate fi inclusă singură în noțiunea de transfer de active, fapt pentru care nici nu este o 

condiție esențială pentru constatarea existenței unui transfer de active. Această încălcare 

vădită a hotărârilor CJUE echivalează, după cum s-a reținut constant în practica judiciară și 

în doctrina de specialitate, cu „încălcarea principiului priorității dreptului Uniunii 

Europene, reglementat la art. 148 alin, (2) coroborat cu art. 20 alin. (2) din Constituția 

României, republicată” în sensul art. 21 din Legea nr. 554/2004. 

Intimatele Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași – prin A.J.F.P. 

Vaslui nu au depus întâmpinare. 

Analizând actele și lucrările dosarului, decizia a cărei revizuire se solicită, prin 

prisma motivelor de revizuire și a dispozițiilor legale aplicabile, instanța a constatat că 

cererea de revizuire este inadmisibilă pentru următoarele considerente: 

Potrivit art. 21 alin. 1 si 2 din legea nr. 554/2004: „(1) Constituie motiv de 

revizuire, care se adaugă la cele prevăzute de Codul de procedură civilă, pronunțarea 

hotărârilor rămase definitive prin încălcarea principiului priorității dreptului Uniunii 

Europene, reglementat la art. 148 alin. (2) coroborat cu art. 20 alin. (2) din Constituția 

României, republicată. (2) Sunt supuse revizuirii, pentru motivul prevăzut la alin. (1), și 

hotărârile definitive care nu evocă fondul.” 

Revizuentul a invocat incidența acestui motiv de revizuire cu argumentarea că 

hotărârea a cărei revizuire este solicitata ar fi fost data cu încălcarea dispozițiilor art. 19 

alin. 1 din Directiva 2006/112/CE din data de 28.11.2006 așa cum a fost interpretată de 

CJUE prin hotărârile Zida Modes, Mailat si Christel Schriever.  

Curtea a reținut că revizuirea prevăzută de art. 21 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 

este o cale extraordinară de atac, motivul pentru care se solicită revizuirea având menirea 

de a asigura respectarea de către instanțele de contencios administrativ a principiului 
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priorității normelor dreptului Uniunii Europene față de norma internă, principiu care are și 

o consacrare constituțională în art. 148 alin. (2) din Constituția României, republicată. 

Instituirea căii de atac a revizuirii prin art. 21 alin. (1) menționat, reprezintă o 

modalitate prin care legiuitorul român, în materia contenciosului administrativ, a prevăzut 

un mijloc procedural prin care să se poată verifica modul în care instanțele naționale 

respectă principiul priorității dreptului Uniunii Europene și deci, protejarea intereselor 

persoanelor, care ar putea fi lezate prin încălcări ale dreptului Uniunii Europene.  

În cauza dedusă judecății, revizuirea prevăzută de art. 21 alin. (2) din Legea nr. 

554/2004, cu modificările și completările ulterioare, ar putea fi admisă numai dacă s-ar 

constata încălcări ale normelor dreptului Uniunii Europene de către instanța de recurs a 

cărei decizie este supusă revizuirii. Aplicarea principiului priorității dreptului Uniunii 

Europene este condiționată de existența unei incompatibilități între normele interne și cele 

comunitare. 

Curtea mai reține că prin Decizia nr. 45/12.12.2016 a Înaltei Curți de Casație si 

Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a fost admisă sesizarea 

privind pronunțarea unei hotărâri prealabile, formulată de Curtea de Apel Cluj - Secția a 

III-a de contencios administrativ și fiscal, prin Încheierea din 25 ianuarie 2016, dată în 

Dosarul nr. 1.216/33/2015, și, în consecință, s-a stabilit că: „În interpretarea și aplicarea 

dispozițiilor art. 21 alin. (2) teza I din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu 

modificările și completările ulterioare, cererea de revizuire este admisibilă în baza unor 

decizii ale Curții de Justiție a Uniunii Europene, indiferent de momentul pronunțării 

acestora și de împrejurarea invocării sau nu în litigiul de bază a dispozițiilor de drept 

european preexistente, încălcate prin hotărârea a cărei revizuire se cere. Termenul în care 

poate fi formulată cererea de revizuire întemeiată pe dispozițiile art. 21 alin. (2) din Legea 

nr. 554/2004 este de o lună și curge de la data comunicării hotărârii definitive, supusă 

revizuirii.” 

În considerentele acestei decizii, Înalta Curte de Casație și Justiție a reținut, în 

paragrafele 72-74, următoarele:  

„72. În lumina considerentelor precedente este inadmisibilă cererea de revizuire 

prin care, în lipsa oricărui element de noutate (care ar putea fi hotărâri pronunțate de 

CJUE sau dispoziții de drept unional neinvocate în cauză sau, deși invocate, netratate de 

instanță), se urmărește revizuirea unei hotărâri definitive prin care a fost deja dezlegată 

problematica legată de aplicarea principiului priorității dreptului unional, deoarece se 

opune caracterul revizuirii, de cale extraordinară de atac de retractare (iar nu de 

reformare), corelat cu principiul autorității de lucru judecat. 

73. Dacă dreptul Uniunii sau hotărârea interpretativă a CJUE a fost invocată în 

fața instanței care a pronunțat hotărârea a cărei revizuire se cere și această instanță a 

analizat-o, partea nu poate critica soluția pe calea revizuirii deoarece se opune 

autoritatea de lucru judecat asupra rezolvării date de instanța de fond sau de recurs. 

Inadmisibilitatea se impune în această ipoteză întrucât a socoti revizuirea admisibilă ar 

însemna ca instanța sesizată cu cererea de revizuire să examineze soluția instanței care a 

pronunțat hotărârea supusă revizuirii, adică să exercite un control judiciar, care nu se 

poate realiza pe calea revizuirii. Un astfel de control judiciar se poate realiza numai pe 

calea de atac de reformare, dată în competența instanței ierarhic superioare celei care a 

pronunțat hotărârea. 

74. Această soluție, care rezultă din principiile care guvernează calea 

extraordinară de atac de retractare a revizuirii, conform legii naționale, respectă 

principiul echivalenței din dreptul european și principiul securității juridice.” 

În prezenta cauză, analizând cererea de recurs ce face obiectul dosarului nr. XXX, 

Curtea a constatat că recurenta a invocat în mod expres aplicarea art. 19 alin. 1 din 

Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al 
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taxei pe valoarea adăugată, astfel cum aceasta a fost interpretată prin jurisprudența CJUE: 

Cauza C-497/01 – Zita Modes, Cauza C-17/2018 Mailat, Cauza C-444/10 Schriever.  

Instanța de recurs a analizat aceste susțineri, reținând in cuprinsul deciziei nr. 

17/14.01.2020, împotriva căreia a fost formulată prezenta cerere de revizuire, că nu este 

necesar ca primitorul activelor să fie autorizat pentru desfășurarea activității care i-a fost 

transferată sau că această activitate să se regăsească în obiectul de activitate al 

comerciantului însă trebuie ca activele corporale și necorporale transferate, privite ca un 

ansamblu, să fie susceptibile să constituie o întreprindere sau o parte a unei întreprinderi, 

susceptibilă să desfășoare o activitate economică autonomă și, deci, trebuie să fie suficient 

pentru a permite continuarea unei activități economice autonome (pct. 40 Cauza C-497/01 

– Zita Modes, Cauza C-17/2018 Mailat, Cauza C-444/10 Schrever). A mai reținut instanța 

de recurs că din acte contabile rezultă că ceea ce s-a înstrăinat a fost o serie de bunuri 

imobile și mobile (teren, grajduri, magazii, silozuri, hale, platforme, bazine, fose septice, 

rețele de apă și canalizare, instalații termice, sanitare și electrice, etc.) și că toate aceste 

bunuri nu pot asigura desfășurarea activității economice autonome în absența colectivului 

de animale pentru care s-a realizat acest complex zootehnic, reținându-se că din actele 

depuse la dosar rezultă că efectivul de vaci fusese înstrăinat încă din anul 2012, cu trei ani 

în urma înstrăinării care a făcut obiectul controlului. Instanța de recurs a concluzionat că 

nu are relevanță obiectul de activitate al cumpărătorului sau al vânzătorului și nici 

desfășurarea efectivă a acelui tip de activitate, însă prezintă relevanță faptul că bunurile 

înstrăinate privite ca un ansamblu nu sunt suficiente pentru un asemenea tip de activitate 

economică. 

Rezultă, așadar, din cuprinsul considerentelor deciziei criticate în prezenta cale 

extraordinară de atac faptul că instanța de recurs a abordat cauza din perspectiva celor 

reținute de CJUE în Cauza C-497/01 – Zita Modes, Cauza C-17/2018 Mailat, Cauza C-

444/10 Schriever. 

A constatat Curtea, în consecință, că prin cererea de revizuire de față, întemeiată pe 

dispozițiile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 554/2004, au fost invocate aceleași chestiuni care 

au fost deja dezlegate de instanța de recurs. Din această perspectivă, revizuirea apare ca 

fiind inadmisibilă, deoarece dreptul Uniunii și jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii 

Europene au fost invocate în fața instanței care a pronunțat hotărârea în calea de atac a 

recursului și a cărei revizuire se cere, iar această instanță le-a analizat, așa cum rezultă din 

considerentele deciziei pronunțate.  

Așa cum rezultă și din considerente Deciziei nr. 45/12.12.2016 a Înaltei Curți de 

Casație si Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, atâta timp cât 

dreptul Uniunii și hotărârile CJUE au fost invocate în fața instanței care a pronunțat 

hotărârea a cărei revizuire se cere, iar instanța a analizat aspectele invocate, partea nu poate 

critica soluția pe calea revizuirii, deoarece se opune autoritatea de lucru judecat asupra 

rezolvării date de instanța de recurs. A considera prezenta cerere de revizuire admisibilă ar 

însemna ca instanța sesizată cu cererea de revizuire să examineze soluția instanței care a 

pronunțat hotărârea supusă revizuirii, adică să exercite un control judiciar, care însă nu se 

poate realiza pe calea revizuirii. 

În consecință, față de considerentele anterior expuse Curtea a respins ca 

inadmisibilă cererea de revizuire formulată de revizuenta „A” SRL împotriva deciziei nr. 

17/14.01.2020 a Curții de Apel Iași. 

 

3. Acte ale autorităților publice locale. Hotărârea de consiliu local privind dare în 

administrare a unui teren aflat în proprietate privată a unității administrativ teritoriale. 

Neclaritatea actului administrativ adoptat. Consecințe asupra legalității 
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Cuprins pe materii: Drept administrativ. Autorități publice locale. 

Indice alfabetic: Act administrativ; hotărâre de consiliu local; administrarea 

domeniului privat; dare în administrare 

Temei de drept: Legea nr. 215/2001 art. 36; Legea nr. 213/1998 art. 14, art. 15, art. 

16; C.civ. art. 792, art. 795, art. 867, art. 868; OUG nr. 34/2013 art. 5 și art. 

5
1
 

 

Pentru a se determina întinderea efectelor actului administrativ adoptat de către 

Consiliul Local al Municipiului B., acesta trebuie să aibă un obiect foarte clar definit, 

astfel încât drepturile și obligațiile ce se nasc în baza acestui act să fie bine înțelese atât 

de autoritatea publică emitentă și beneficiarul actului, cât și de orice altă persoană 

interesată (de drept public sau de drept privat). Având în vedere și necorelarea între 

intenția declarată a inițiatorului proiectului și scopul urmărit de autoritatea publică locală 

prin adoptarea hotărârii, Curtea a constatat că actul administrativ creează confuzie cu 

privire la efectele ce le poate produce, fiind lipsit de claritatea și previzibilitatea ce trebuie 

să caracterizeze actele administrative. Astfel, este dificil de stabilit, prin raportare la 

conținutul actului administrativ și a actelor premergătoare, dacă autoritatea publică 

locală pârâtă a dorit să constituie un drept real de administrare (acesta fiind sensul 

propriu al noțiunii de „dare în administrare” – situație în care beneficiarul actului 

administrativ dobândește prerogativa de a dispune de bunul dat în administrare – art. 868 

alin. 2 C.civ.), sau doar să împuternicească direcția din aparatul consiliului local să 

îndeplinească acte de conservare și utile cu privire la terenul proprietate privată a unității 

administrativ teritoriale, cu păstrarea destinației acestuia. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția Contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 989/11.11.2020  

 

Prin Sentința nr. 161/CA/02.06.2020 pronunțată de Tribunalul Vaslui s-a respins 

acțiunea formulată de Prefectul Județului Vaslui în contradictoriu cu pârâtul Consiliul local 

al municipiului B. și cu intervenientul forțat Direcția pentru Administrarea Piețelor, 

Parcărilor și Cimitirelor B. ca neîntemeiată. 

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

zzz/2018 a Consiliului local s-a aprobat darea în administrare a unei suprafețe de teren de 

44.000 mp teren extravilan, arabil, înscris în cartea funciară nr. Nr. xx B., număr cadastral 

77538, aparținând domeniului privat al U.A.T.B. în favoarea Direcției pentru 

Administrarea Piețelor, Parcărilor și Cimitirelor (D.A.P.P.C.). Temeiul în drept pentru 

emiterea acestei hotărâri este art. 14, 15 și 16 din Legea nr. 213/1998 și art. 36 alin. 1 și 2 

lit. c), alin. 5 lit. c) din Legea nr. 215/2001.  

Din documentația care a stat la baza emiterii hotărârii rezultă că proiectul de 

hotărâre aparține Primarului municipiului B., urmare a unei adrese a D.A.P.P.C.B. care 

indică faptul că partea de sud a B. oferă posibilitatea dezvoltării unei zone cu activități în 

domeniul industriei, comerțului, agriculturii, serviciilor, distribuției, serviciilor conexe, 

pentru atragerea de investitori.  

Din extrasul de carte funciară și din relațiile de la OCPI rezultă că suprafața de 

teren de 44.000 mp este înscrisă în domeniul privat al municipiului B. Această suprafață 

are categoria de folosință arabil, fiind ocupată de islaz, astfel cum rezultă din relațiile de la 

OCPI. 

Prima instanță a considerat că motivul de nelegalitate privind încălcarea art. 36 alin. 

2 lit. c) și alin. 5 din Legea nr. 215/2001 nu este întemeiat, întrucât din aceste prevederi 
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rezultă că numai bunurile din domeniul public pot fi date în administrare, iar domeniul 

privat poate fi vândut, concesionat sau închiriat. 

În cauză terenul de 44.000 mp este domeniu privat; prin hotărârea contestată nu s-a 

creat dreptul real de administrare, astfel cum este reglementat de art. 11 din Legea nr. 

213/1998 și de art. 867 și de art. 868 Cod civil, în vigoare la emiterea hotărârii. Din aceste 

prevederi rezultă că bunurile domeniu public pot fi date în administrare, iar acest drept real 

aparține anumitor persoane juridice. 

În cauză, prin hotărârea contestată s-a creat un drept de administrare, aplicabil 

proprietății private, reglementat de art. 792 si 795 Cod civil care permite persoanei 

împuternicite cu administrarea simplă să facă acte de conservare și actele utile. 

Întrucât Direcția favoarea Direcției pentru Administrarea Piețelor, Parcărilor și 

Cimitirelor (DAPPC) este un serviciu public constituit în subordinea Consiliului local, prin 

hotărârea contestată s-a dat în administrarea acestei direcții terenul, în virtutea art. 792 și 

795 și urm. din Codul civil; dreptul de proprietate aparține în continuare municipiului, iar 

administratorul are dreptul de conservare și administrare; prin hotărârea contestată nu s-a 

creat un drept real prevăzut de art. 868 Cod civil. 

A mai arătat prima instanță că motivul de nelegalitate constând în scoaterea din 

circuitul civil a pășunii și încălcarea art. 5 din OUG nr. 34/2013 este neîntemeiat, întrucât 

terenul de 44.000 mp, care face obiectul hotărârii contestate, este domeniul privat al 

municipiului și are categoria de folosință pajiște, potrivit anexei 5 și adresei OCPI.  

Din precizările pârâtului din 21 oct 2019 și din evidențele atașate rezultă că la 

Direcția pentru Agricultură a județului Vaslui, municipiul B. are o suprafață de 438 ha de 

pășune, iar în anexa 5 a Legii nr. 165/2013 municipiul este inventariat cu total suprafață 

islazuri de 487,0182 ha. În Strategia de Dezvoltare a Municipiului B. pentru perioada 

2018-20205 este înscris și proiectul de înființare a zonei de afaceri B. 

A mai invocat prima instanță prevederile art. 5 și art. 5
1
 din OUG nr. 34/2013, 

reținând că regula generală este că este interzisă scoaterea definitivă sau temporară din 

circuitul civil a pajiștilor din extravilanul localității, cu anumite excepții printre care 

amplasarea de obiective locale, declarate de utilitate publică sau pentru lucrări în cadrul 

unor programe de dezvoltare locală. Scoaterea din circuitul agricol a pajiștilor se poate 

realiza cu avizul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, iar avizul se acordă 

beneficiarului. 

Din documentația prevăzută de art. 4 din Ordinul nr. 1366/2018 al MADR rezultă 

că beneficiarul depune cererea și documentele pentru scoaterea definitivă sau temporară 

din circuitul agricol a terenurilor ocupate de pajiști; beneficiarul este posesorul unui 

certificat de urbanism. 

În cauză, prin hotărârea nr. 346/31.10.2018 nu s-a schimbat categoria de folosință a 

terenului pajiște, ci s-a păstrat categoria de folosință. Împrejurarea că în expunerea de 

motive se indică posibilitatea dezvoltării unei zone cu activități în domeniul industriei, 

comerțului, agriculturii, serviciilor etc. nu denotă că terenului i-a fost schimbată categoria 

de folosință. În cauză nu a fost eludată procedura din OUG nr. 34/2013 privind scoaterea 

din circuitul agricol la pajiștilor motivat de faptul că prin hotărâre nu s-a decis acest aspect. 

Mai mult, beneficiarii finali au obligația de a urma procedura de scoatere din circuitul 

agricol al pajiștilor. 

În prezent nu există niciun alt act administrativ – certificat de urbanism care să 

ateste această schimbare. 

A mai stabilit Tribunalul că motivul de nelegalitate constând în încălcarea art. 18 

alin. 1 și 2 din Legea nr. 72/2002 nu poate fi reținut, arătând că aceste prevederi au fost 

abrogate prin art. 33 din Legea nr. 214/2011.  
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Prima instanță a mai reținut că nu se poate reține încălcarea art. 78 din Legea nr. 

18/1991 și a Legii nr. 165/2013 motivat de faptul că nu este schimbată categoria de 

folosință a terenului din hotărârea contestată. 

S-a apreciat ca neîntemeiat și motivul de nelegalitate constând în încălcarea art. 7 

din Legea nr. 52/2003, întrucât aceste prevederi sunt aplicabile adoptării actului normativ, 

iar nu celui individual, în care se încadrează și hotărârea contestată. 

Actul individual este emis în scopul executării legii, adresându-se unui destinatar 

sau a unei pluralități de destinatari, determinați expres în act. 

Actul administrativ normativ cuprinde reglementări formulate abstract, cu caracter 

obligatoriu pentru un număr nedeterminat de subiecte de drept sau situații care se 

încadrează în ipoteza normei pe care o instituie. 

A conchis Tribunalul Vaslui că hotărârea contestată este un act individul pentru că 

vizează darea în administrare a unui teren în favoarea intervenientului forțat. Astfel că nu 

era necesară informarea publicului pentru adoptarea actului. 

Împotriva acestei sentințe a promovat recurs recurentul Prefectul Județului Vaslui, 

arătând că hotărârea consiliului local a fost adoptat cu încălcarea următoarelor prevederi 

legale imperative: art. 5 alin. 1 și alin. 2 din OUG nr. 34/2013; art. 33, art. 44 și art. 78 din 

Legea nr. 18/1991; art. 12 alin.  2 din Legea nr. 165/2013. 

Apreciază că nu poate fi primită susținerea instanței de fond care arată că motivul 

de nelegalitate constând în scoaterea din circuitul civil a pășunii și încălcarea art. 5 din 

OUG nr. 34/2013 este neîntemeiat, în acest sens fiind luate în considerare precizările 

pârâtului. 

În acest context, arată că actul administrativ a fost adoptat cu încălcarea 

prevederilor Legii nr. 165/2013 și ale HG nr. 401/2013, întocmirea anexelor nr. 1-8 fiind 

una din atribuțiile Comisiei locale de inventariere, conform art. 6 din Hotărârea de Guvern 

nr. 401/2013. După întocmirea anexelor în baza Legii nr. 165/2013, acestea rămân valabile 

până la o eventuală modificare a respectivelor anexe prin procedura prevăzută în art. 36 și 

art. 37 din Hotărârea nr. 44/2017 adoptată de Comisia județeană Vaslui de stabilire a 

dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, modificată și completată prin art. 3 din 

Hotărârea nr. 35/2019, fiind necesar ca, comisia locală de fond funciar și comisia locală de 

inventariere să parcurgă procedura prevăzută în actele sus-citate. Menționează că, 

respectivele anexe au fost finalizate și au fost recepționate prin procesul-verbal de recepție, 

înregistrat la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vaslui cu nr. yyy/26.11.2014. 

De asemenea, consideră că în mod greșit instanța apreciază că suprafața de teren 

cuprinsă în actul administrativ contestat, care este inventariată în Anexa nr. 5 la Legea nr. 

165/2013, se încadrează în excepția cuprinsă în art. 5 alin. 3 lit. g) din OUG nr. 34/2013. 

Această dispoziție este prevăzută și în art. 12 alin. 2 din Legea nr. 165/2013, în care se 

arată că, pentru terenurile ocupate de izlazuri, regimul juridic și categoria de folosință se 

pot schimba numai cu avizul prealabil al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și 

cu acordul cetățenilor cu drept de vot din unitatea administrativ-teritorială, acord exprimat 

în urma organizării unui referendum local, potrivit legii, în termenul prevăzut la art. 6 alin. 

(1), or, pârâtul nu a făcut dovada nici a avizului ministerului de resort și nici dovada 

organizării unui referendum local. 

Referitor la faptul că prin adoptarea actului administrativ nu s-a schimbat categoria 

de folosință a terenului pajiște, nefiind emis un certificat de urbanism, în conformitate cu 

dispozițiile Legii nr. 50/1991, arată că acesta este un document emis în cadrul procedurii 

de autorizare a executării lucrărilor de construcții amândouă fiind acte care nu sunt supuse 

controlului de legalitate al instituției. 

De asemenea, arată că pentru terenul respectiv autoritatea publică locală nu a 

procedat la întocmirea Planului Urbanistic Zonal care este un proiect cu caracter de 

reglementare specifică detaliată a dezvoltării urbanistice a unei zone din localitate 
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(acoperind toate funcțiunile: locuire, servicii, producție, circulație, spații verzi, instituții 

publice, etc.) și asigură corelarea dezvoltării urbanistice complexe a zonei cu prevederile 

PUG-ului localității din care face parte.  

Având în vedere cele sus-menționate arată că terenul respectiv nu poate fi folosit 

decât în scopul stabilit de legislația sus-menționată, adică pentru pășunatul animalelor sau 

producerea de furaje și semințe pentru culturi furajere. 

În drept invocă dispozițiile art. 485 și urm. și art. 488 pct. 8 din Legea nr. 134/2010 

privind Codul de procedură civilă, republicată. 

Intimatul Consiliul Local al Municipiului B. și intimatul-intervenient Direcția 

pentru Administrarea Piețelor, Parcărilor și Cimitirelor B., legal citați, nu au depus 

întâmpinare. 

Analizând sentința recurată, prin prisma motivelor de recurs și a dispozițiilor legale 

aplicabile, Curtea a constatat că recursul este întemeiat, pentru următoarele considerente: 

A invocat recurentul greșita aplicare a normelor de drept material de către 

Tribunalul Vaslui, considerând că sentința este nelegală fiind incident motivul de casare 

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

Astfel, consideră că prima instanță a conchis în mod nelegal că prin Hotărârea nr. 

zzz/2018 a Consiliului Local al Municipiului B. nu au fost încălcate prevederile legale ce 

instituie interdicția de scoatere din circuitul civil a pajiștilor, reținând că prin actul 

administrativ adoptat nu a fost schimbată categoria de folosință a terenului. 

Curtea a reținut că prin Hotărârea nr. zzz/2018 a Consiliului Local al Municipiului 

B. s-a hotărât darea în administrare către Direcția de Administrare a Piețelor, Parcărilor și 

Cimitirelor B. a suprafeței de 44.000 mp, teren extravilan, arabil, înscris în cartea funciară 

nr. 77538 B., număr cadastral 77538, aparținând domeniului privat al U.A.T.B.  

Terenul ce face obiectul hotărârii consiliului local face parte din extravilanul 

Municipiului B., aparținând domeniului privat al unității administrativ teritoriale, fiind 

inventariat în anexa 5 - Situația terenurilor ocupate cu izlazuri, întocmită potrivit 

prevederilor Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013, aprobate prin H.G. nr. 401/2013, 

ca parcela P107A, T 23, B. 

Conform expunerii de motive a inițiatorului, Primarul Municipiului B., scopul 

urmărit la darea în administrare a acestei suprafețe de teren era acela de a fi închiriate sau 

concesionate, în vederea dezvoltării unei zone cu activități în domeniul industriei, 

comerțului, agriculturii, serviciilor, distribuției serviciilor conexe și altor asemenea, cu 

posibilitatea de a fi construite clădiri/hale, platforme etc., pentru desfășurarea de activități 

în domeniul industriei, comerțului, agriculturii, serviciilor, distribuției, serviciilor conexe 

și altora asemenea. 

În asemenea condiții, Curtea a apreciat că este imperativ și prioritar a se identifica 

obiectul acestuia, cu scopul de a stabili efectele pe care le produce sau le-ar putea produce.  

În primul rând, pentru a se determina întinderea efectelor actului administrativ 

adoptat de către Consiliul Local al Municipiului B., acesta trebuie să aibă un obiect foarte 

clar definit, astfel încât drepturile și obligațiile ce se nasc în baza acestui act să fie bine 

înțelese atât de autoritatea publică emitentă și beneficiarul actului, cât și de orice altă 

persoană interesată (de drept public sau de drept privat). 

Astfel, instanța de recurs a subliniat că, aspect reținut și de către prima instanță, 

potrivit art. 36 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 215/2001 (în vigoare la momentul adoptării 

actului administrativ), consiliul local al unității administrativ teritoriale, are atribuții 

exclusive privind administrarea domeniului public și privat al municipiului și că, în 

virtutea acestei atribuții și raportat la art. 36 alin. 5 lit. a) și b) din același act normativ, 

această autoritate publică locală „hotărăște darea în administrare, concesionarea sau 

închirierea bunurilor proprietate publică a comunei, orașului sau municipiului, după caz, 

precum și a serviciilor publice de interes local, în condițiile legii”, dar și „hotărăște 
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vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, orașului 

sau municipiului, după caz, în condițiile legii”. 

Așa cum a reținut și Tribunalul Vaslui, obiectul dreptului de administrare poate fi 

reprezentat exclusiv de bunuri care se află în proprietatea publică a statului sau a unităților 

administrativ teritoriale. 

Regimul juridic al dreptului de administrare, prin raportare la dispozițiile legale în 

vigoare la data emiterii actului administrativ contestat, era reglementat de Legea nr. 

213/1998 și Codul civil. 

Din punctul de vedere al naturii juridice a raporturilor care se stabilesc între 

titularul dreptului de proprietate publică (stat sau unitățile administrativ teritoriale) și 

beneficiarul dreptului de administrare, Curtea a reținut că acestea sunt raporturi de 

subordonare, iar darea în administrare a bunurilor proprietate publică se face, de regulă, 

prin acte administrative cu caracter individual, și nu pe baza unor raporturi juridice de 

drept privat.  

Subiectele dreptului de administrare însele sunt înființate prin acte individuale ale 

autorităților publice competente, potrivit legii, a le crea, la nivel central sau la nivel local, 

în scopul realizării unor interese publice sau în scopul îndeplinirii unor servicii publice.  

Încredințarea, prin acte juridice de drept administrativ în cadrul unor raporturi de 

subordonare, a bunurilor proprietate publică regiilor autonome, organelor centrale și locale 

ale administrației de stat și altor subiecte de drept public, la nivel central sau la nivel local, 

permite acestora să aibă un patrimoniu propriu, distinct de acela al altor subiecte de drept, 

pe baza căruia, pe de o parte, își vor realiza scopurile pentru care au fost înființate. 

Din acest punct de vedere, art. 868 alin. 2 C.civ. dispune că titularul dreptului de 

administrare poate folosi și dispune de bunul dat în administrare în condițiile stabilite de 

lege și, dacă este cazul, de însuși actul de constituire a acestui subiect de drept. 

Prima instanță a reținut că prin această hotărâre a consiliului local nu a fost 

constituit un drept real de administrare specific proprietății publice, ci a fost creat un drept 

de administrare în temeiul prevederilor art. 792 C.civ., în temeiul căruia DAPPC B. a fost 

împuternicită cu administrarea simplă a terenului aflat în proprietatea privată a unității 

administrativ teritoriale, respectiv să facă doar acte de conservare și utile. 

O astfel de împuternicire, în sensul art. 792 C.civ., nu rezultă din cuprinsul actului 

administrativ contestat, nefiind făcută vreo mențiune nici cu privire la aceste dispoziții și 

nici vrei referire la limitele în care administratorul poate acționa. 

De asemenea, conform art. 795 C.civ., aplicabil în cazul administrării bunurilor 

altuia, persoana împuternicită este „ținută să efectueze toate actele necesare pentru 

conservarea bunurilor, precum și actele utile pentru ca acestea să poată fi folosite 

conform destinației lor obișnuite”.  
Or, în cauză, din expunerea de motive a inițiatorului și obiectul de activitate al 

Direcției pentru Administrarea Piețelor, Parcărilor și Cimitirelor B. nu rezultă cu evidență 

că scopul urmărit prin adoptarea actului administrativ este acela de a împuternici această 

direcție din cadrul aparatului consiliului local să efectueze doar acte necesare pentru 

conservarea bunurilor și acte utile pentru a putea fi folosite conform destinației lor 

obișnuite (respectiv, cea de izlazuri). 

Din contră, indicând temeiurile de drept în cuprinsul actului administrativ, 

autoritatea publică emitentă face referire la Legea nr. 213/1998, care reglementa regimul 

juridic al proprietății publice, existând o incertitudine cu privire la întinderea drepturilor și 

obligațiilor ce rezultă din actul administrativ contestat. 

Mai mult, contrar celor reținute de către prima instanță, apărarea pârâtului în fața 

primei instanțe, așa cum a fost prezentată în cuprinsul întâmpinării, vine să mențină 

confuzia între regimul juridic al proprietății publice și cel al proprietății private, 

susținându-se, în esență, că darea în administrare poate avea ca obiect și bunuri proprietate 
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privată. Argumentele pârâtului nu pot fi reținute având în vedere că actele de dare în 

administrare la care face referire sunt anterioare Codului civil din 2009. Or, după intrarea 

în vigoare a Noului Cod civil regimul juridic al dreptului de administrare este foarte clar 

definit și reglementat ca drept real corespunzător proprietății publice (art. 866 C.civ.). 

În acest context, având în vedere și necorelarea între intenția declarată a 

inițiatorului proiectului și scopul urmărit de autoritatea publică locală prin adoptarea 

hotărârii, Curtea a constatat că actul administrativ creează confuzie cu privire la efectele ce 

le poate produce, fiind lipsit de claritatea și previzibilitatea ce trebuie să caracterizeze 

actele administrative.  

Astfel, este dificil de stabilit, prin raportare la conținutul actului administrativ și a 

actelor premergătoare, dacă autoritatea publică locală pârâtă a dorit să constituie un drept 

real de administrare (acesta fiind sensul propriu al noțiunii de „dare în administrare” - 

situație în care beneficiarul actului administrativ dobândește prerogativa de a dispune de 

bunul dat în administrare – art. 868 alin. 2 C.civ.), sau doar să împuternicească direcția din 

aparatul consiliului local să îndeplinească acte de conservare și utile cu privire la terenul 

proprietate privată a unității administrativ teritoriale, cu păstrarea destinației acestuia. 

Ținând seama că terenul ocupat de izlazuri având drept categorie de folosință arabil 

se află în proprietatea privată a unității administrativ teritoriale, dacă prin hotărârea 

consiliului local s-a urmărit constituirea unui drept real de administrare în favoarea 

Direcției de Administrare a Piețelor, Parcărilor și Cimitirelor B., această hotărâre ar fi fost 

una nelegală, câtă vreme instituția de drept a dării în administrare este una specifică 

dreptului de proprietate publică.  

Din această perspectivă, actul administrativ trebuia anulat. 

În schimb, dacă prin hotărârea consiliului local se urmărea a fi împuternicită 

Direcția de Administrare a Piețelor, Parcărilor și Cimitirelor B. să efectueze acte de 

conservare și utile cu privire la terenul aparținând domeniului privat al unității 

administrativ teritoriale, așa cum a reținut Tribunalul Vaslui, Curtea a constatat că aceste 

aspecte trebuiau să rezulte în mod indubitabil din conținutul actului administrativ și a 

documentației premergătoare.  

Or, după cum s-a arătat și mai sus, neclaritatea actului contestat și necorelarea 

acestuia cu actele premergătoare conduc spre caracterul echivoc al actului administrativ 

așa cum a fost adoptat, nerezultând din analiza documentelor prezentate care este 

întinderea drepturilor și obligațiilor administratorului și dacă acestea sunt în concordanță 

cu norme imperative ce reglementează regimul juridic al terenului ce face obiectul hotărârii 

consiliului local. 

Pentru toate aceste considerente, au impus admiterea recursului formulat de 

Prefectul Județului Vaslui, casarea în tot a sentinței și admiterea cererii de chemare în 

judecată, cu consecința anulării hotărârii nr. zzz/31.10.2018 a Consiliului Local al 

Municipiului B. 

 

4. Anulare act administrativ. Concurs de promovare efectivă a judecătorilor în 

funcții de execuție. Verificarea îndeplinirii de către candidați a condițiilor legale de 

participare. Contestarea rezultatului inițial al verificării de către comisia de concurs. 

Lipsa naturii juridice de act administrativ unilateral individual 

 

Cuprins pe materii: Drept administrativ. 

Indice alfabetic: Anulare act administrativ: 

- definiție act administrativ 

- acte preparatoare 

Temei de drept: Legea nr. 554/2004 art. 2 alin. 1 lit. c 
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  Hotărârea CSM – Secția pentru Judecători nr. 1348/2019 art. 37 

 

În cazul concursului de promovare efectivă a judecătorilor în funcții de execuție, 

este reglementată o procedură specială cu privire la verificarea îndeplinirii de către 

candidați a condițiilor legale de participare, a cărei parcurgere este obligatorie în 

vederea stabilirii listei finale. În cauza de față, obiectul acțiunii îl constituie contestarea 

rezultatului inițial al verificării de către comisia de concurs a îndeplinirii condițiilor 

legale de participare de către candidați. Însă, raportat la procedura legală imperativă 

reglementată prin art. 37 din Hotărârea Secției pentru Judecători a C.S.M. nr. 1348/2019, 

hotărârea inițială a comisiei de concurs privind rezultatul verificărilor efectuate referitor 

la îndeplinirea condițiilor legale de participare la concurs a candidaților înscriși, nu 

produce efecte juridice în sensul art. 2 alin. 1 lit. c din Legea nr. 554/2004, neavând 

natura juridică a unui act administrativ unilateral individual. Producătoare de efecte 

juridice este hotărârea comisiei de concurs prin care se aprobă lista finală a candidaților, 

care îndeplinesc condițiile de participare la concurs, după parcurgerea etapelor prevăzute 

de art. 37 coroborat cu art. 15 alin. 2-5 din Hotărârea Secției pentru Judecători a C.S.M. 

nr. 1348/2019 și în concordanță cu modul de soluționare de către C.S.M. – Secția pentru 

Judecători a contestațiilor formulate împotriva listei inițiale de către candidații înscriși la 

concurs. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția Contencios administrativ și fiscal, Sentința nr. 102/3.11.2020  

 

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la Curtea de Apel Iași sub nr.XXX, 

reclamanta AA a chemat în judecată pe pârâtul C.S.M., solicitând anularea în parte a 

Hotărârii din 12.10.2020 (Anexa 1) a Comisiei de organizare a concursului de promovare 

efectivă a judecătorilor în funcţii de execuţie, din perioada august – decembrie 2020, 

cuprinzând lista candidaţilor întocmită potrivit art. 37 raportat la art. 15 alin. 2 din 

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a 

judecătorilor, aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 1348/2019 din 17 septembrie 2019 (denumit în continuare Regulament), 

în ceea ce priveşte respingerea cererii sale de înscriere la concursul de promovare efectivă 

pentru Tribunalul Iaşi şi obligarea pârâtului să emită o hotărâre prin care să i se recunoască 

dreptul de a participa la concursul de promovare efectivă, în orice fază s-ar afla 

desfăşurarea concursului, în baza art. 18 alin. I din Legea nr. 554/2004 sau obligarea 

pârâtului la emiterea unei hotărâri prin care să dispună promovarea sa efectivă la 

Tribunalul I., ca o măsură de reparare în natură a pagubei suferite prin încălcarea dreptului 

de a participa la concurs, dacă concursul se va fi desfăşurat până la soluţionarea cauzei, 

fără ca dânsa să fi participat. 

Reclamanta a mai solicitat, în temeiul art. 29 alin. 4 din Legea nr. 47/1992, 

sesizarea Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a art. 46 ind. 2 alin. l 

din Legea nr. 303/2004, în sensul că sintagma „au dobândit gradul profesional 

corespunzător instanţei sau parchetului la care solicită promovarea” este neconstituţională 

în măsura în care se interpretează că pot participa la concursul de promovare efectivei doar 

judecătorii care au obţinut gradul după intrarea în vigoare a Legii nr. 242/2018, precum şi, 

în temeiul art. 15 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, suspendarea până la soluţionarea 

definitivă a cauzei, a executării actului administrativ unilateral contestat, respectiv a 

Hotărârii din 12.10.2020 a Comisiei de organizare a concursului de promovare efectivă, 

cuprinzând lista candidaţilor întocmită potrivit art. 15 alin. 2 din Regulament. 

În motivarea cererii sale, reclamanta a arătat că este judecător la Judecătoria I., are 

o vechime în funcţia de judecător de 10 ani – a fost admisă Ia Institutul Naţional al 
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Magistraturii, începând cursurile la 1 octombrie 2010, a obţinut gradul de tribunal începând 

cu 1.01.2018 şi a formulat o cerere de înscriere la concursul de promovare efectivă în 

funcţii de execuţie organizat în sesiunea august - decembrie 2020. Cererea de înscriere 

vizează Tribunalul I., instanţă la care au fost scoase 4 locuri pentru promovarea efectivă, 

aşa cum rezultă din Anexa 2 la Hotărârea nr. 1094/20.08.2020 a Secţiei pentru judecători a 

Consiliului Superior al Magistraturii de aprobare a organizării, în perioada august-

decembrie 2020, a concursului de promovare efectivă a judecătorilor în funcţii de execuţie. 

Comisia de organizare a concursului, prin Hotărârea din 12.10.2020 (Anexa 1) a 

apreciat în mod nelegal, că nu îndeplineşte una dintre condiţiile de participare la concursul 

de promovare, întrucât a dobândit gradul profesional de tribunal anterior intrării în vigoare 

a Legii nr. 242 din 12 octombrie 2018 pentru modificarea şt completarea Legii nr. 

303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. 

A parcurs procedura prealabilă prevăzută de art. 7 din Legea nr. 554/2004, 

respectiv a formulat contestaţie împotriva acestei hotărâri a comisiei de organizare a 

concursului, solicitând revocarea în parte a hotărârii, în ceea ce priveşte soluţia de 

respingere a cererii sale de înscriere la concurs, invocând neretroactivitatea legii şi 

discriminarea creată între două categorii similare de magistraţi, respectiv între cei care au 

dobândit gradul superior înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 242/2018 şi cei care au 

dobândit gradul după intrarea în vigoare a acestei legi. Secţia pentru Judecători, prin 

Hotărârea nr. 1235/22.10.2020 (Anexa 2 – ordinea de zi soluţionată din 22.10.2020), a 

decis respingerea contestaţiei, fără ca această hotărâre să fie redactată la momentul 

introducerii prezentei acţiuni. Secţia pentru Judecători, în cuprinsul soluţiei pe scurt, a 

menţionat: „Respingerea contestaţiei formulate de doamna judecător AA împotriva 

Hotărârii nr. xx/12.10.2020 a Comisiei de organizare a concursului de promovare efectivă 

a judecătorilor în funcţii de execuţie, din perioada august - decembrie 2020 (1 admitere, 9 

respingere).” 

Obiectul plângerii prealabile formulate, respectiv a contestaţiei adresate Secţiei 

pentru Judecători a CSM în temeiul art. 37 raportat la art. 15 alin. 3 şi 4 din Regulament, 

este însuşi actul administrativ emis de Comisia de organizare a concursului de promovare, 

adică lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile legale de participare la concurs, listă 

emisă în temeiul art. 37 raportat la art. 15 alin. 2 din Regulament. 

Aşadar, obiectul plângerii prealabile este Hotărârea din 12.10.2020 emisă de 

Comisia de organizare a concursului, chiar dacă a solicitat anularea în parte a listei, doar în 

ceea ce o priveşte. Actul contestat este lista privită ca întreg, chiar dacă a solicitat anularea 

în parte a acestui act. În mod nejustificat şi artificial, CSM a reţinut în ordinea de zi 

soluţionată din 22.10.2020, contestaţia formulată de judecătorul în cauză împotriva 

Hotărârii nr. xx/12.10.2020, pentru că așa cum rezultă din tabelul anexat (Anexa 1), 

Comisia de organizare a concursului nu a dat câte o hotărâre în parte pentru fiecare cerere a 

fiecărui magistrat care a depus cererea de participare la concursul de promovare, ci a dat o 

hotărâre unică, ce cuprinde lista tuturor candidaţilor la concurs. Că este aşa rezultă din 

chiar tabel, unde nu se indică un anumit număr de hotărâre pentru fiecare magistrat în 

parte, dar rezultă şi din cuprinsul art. 15 alin. 2 din Regulament, care se referă la o listă 

unică, ce se publică pe paginile de internet menţionate, ca act administrativ unic. 

Faptul că CSM, în soluţionarea contestaţiei, s-a referit la Hotărârea din 12.10.2020 

nu determină nicio consecinţă asupra determinării actului administrativ contestat, fiind 

evident că actul administrativ contestat este Hotărârea comisiei de organizare a concursului 

din 12.10.2020, care cuprinde întreaga listă, cu toţi candidaţii la concurs, şi nu o anumită 

hotărâre xx/12.10.2020, care nici măcar nu există, nefiind emisă şi nefiind publicată o 

astfel de Hotărâre xx/12.10.2020. Aşadar, trebuie remarcat, încă de la început, că obiectul 

plângerii prealabile şi obiectul acţiunii în anulare este întreaga Hotărâre a comisiei de 



19 

organizare a concursului din 12.10.2020 (Anexa 1), chiar dacă s-a solicitat revocarea, 

respectiv anularea în parte a acestui act. 

Nicio reglementare şi nicio normă legală în vigoare nu împiedică existenţa unui act 

administrativ unic care să cuprindă mai multe dispoziţii. Ba dimpotrivă, art. 8 alin. l din 

Legea nr. 554/2004 lasă să se înţeleagă că se poate solicita anularea în parte a unui act 

administrativ. Aceasta este şi situaţia din prezenta cauză, când dânsa a solicitat anularea în 

parte a Hotărârii din 12.10.2020 a Comisiei de organizare a concursului, cuprinzând lista 

candidaţilor, în ceea ce priveşte respingerea cererii sale de participare la concursul de 

promovare la Tribunalul I. 

Pârâtul C.S.M., prin reprezentant legal, a formulat întâmpinare, invocând excepția 

lipsei de interes a reclamantei în formularea acțiunii, precum și excepția inadmisibilităţii 

cererii de suspendare a executării Hotărârii din 12.10.2020 a Comisiei de organizare a 

concursului de promovare efectivă în funcţii de execuţie a judecătorilor din perioada 

august - decembrie 2020, cu consecinţa respingerii cererii ca inadmisibilă. 

În susținerea ambelor excepții, pârâtul a invocat, printre altele, nerelevarea unui act 

administrativ cu caracter individual (fiind vorba de o operaţiune administrativă 

premergătoare, constând în verificarea condiţiilor legale de participare la concurs de către 

comisia de organizare a concursului). Din această perspectivă, instanța constată că pârâtul 

a invocat, de fapt, excepția inadmisibilității nu doar cu privire la cererea de suspendare a 

actului administrativ atacat, ci și referitor la anularea acestuia. 

În ședința publică din data de 3.11.2020, instanța a invocat, din oficiu, excepția 

inadmisibilității acțiunii în raport de prev. art. 2 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 554/2004 și art. 

37 din Hotărârea Secției pentru Judecători a C.S.M. nr. 1348/2019. 

Procedând, în baza prev. art. 248 alin. 1 C.proc.civ., la soluționarea cu prioritate și 

a excepției procesuale absolute peremptorii, a inadmisibilității acțiunii, invocate din oficiu 

și de către pârât, Curtea a apreciat că aceasta este întemeiată pentru motivele ce succed. 

În conformitate cu dispozițiile art. 2 alin. 1 lit. c din Legea nr. 554/2004, actul 

administrativ unilateral cu caracter individual este actul emis de o autoritate publică, în 

regim de putere publică, în vederea executării în concret a legii, care dă naștere, modifică 

sau stinge raporturi juridice. 

Potrivit prevederilor art. 37 din Hotărârea Secției pentru Judecători a C.S.M. nr. 

1348/2019, centralizarea cererilor de înscriere la concurs şi verificarea îndeplinirii 

condiţiilor legale de participare se realizează de comisia de organizare a concursului, 

dispoziţiile art. 15 alin. 2 - 5 aplicându-se în mod corespunzător. Aceste din urmă texte de 

lege prevăd că, în termenul prevăzut de calendarul concursului, comisia de organizare a 

concursului întocmeşte lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile legale de participare la 

concurs. Lista candidaţilor se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului 

Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii. Candidaţii respinşi, în 

urma verificării, pot formula contestaţii în termen de 48 de ore de la publicarea listelor 

prevăzute la alin. 2. Contestaţiile se transmit prin fax sau e-mail ori se depun la Consiliul 

Superior al Magistraturii, conform indicaţiilor din anunţul privind posibilitatea depunerii 

contestaţiilor. Contestaţiile vor fi soluţionate de Secţia pentru judecători. Comisia de 

organizare a concursului întocmeşte, de îndată după pronunţarea hotărârii Secţiei pentru 

judecători, lista finală a candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, 

care se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi 

Institutului Naţional al Magistraturii. 

Se observă că, în cazul concursului de promovare efectivă a judecătorilor în funcții 

de execuție, este reglementată o procedură specială cu privire la verificarea îndeplinirii de 

către candidați a condițiilor legale de participare, a cărei parcurgere este obligatorie în 

vederea stabilirii listei finale. 
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În cauza de față, obiectul acțiunii îl constituie contestarea rezultatului inițial al 

verificării de către comisia de concurs a îndeplinirii condițiilor legale de participare de 

către candidați, în particular de către reclamanta AA, rezultat concretizat în Hotărârea din 

12.10.2020 – Anexa 1, după cum susține reclamanta. Însă, raportat la procedura legală 

imperativă reglementată prin art. 37 din Hotărârea Secției pentru Judecători a C.S.M. nr. 

1348/2019, hotărârea inițială a comisiei de concurs privind rezultatul verificărilor efectuate 

referitor la îndeplinirea condițiilor legale de participare la concurs a candidaților înscriși, 

nu produce efecte juridice în sensul art. 2 alin. 1 lit. c din Legea nr. 554/2004, neavând 

natura juridică a unui act administrativ unilateral individual. Producătoare de efecte 

juridice este hotărârea comisiei de concurs prin care se aprobă lista finală a candidaţilor, 

care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, după parcurgerea etapelor prevăzute 

de art. 37 coroborat cu art. 15 alin. 2-5 din Hotărârea Secției pentru Judecători a C.S.M. nr. 

1348/2019 și în concordanță cu modul de soluționare de către C.S.M. – Secția pentru 

Judecători a contestațiilor formulate împotriva listei inițiale de către candidații înscriși la 

concurs. 

Pentru aceste considerente, Curtea apreciază că actul contestat de reclamantă nu are 

natura juridică a unui act administrativ, motiv pentru care excepția inadmisibilității 

acțiunii, având ca obiect anularea parțială și suspendarea în întregime a executării acestuia, 

este întemeiată, capetele accesorii de cerere urmând soarta juridică a principalului potrivit 

principiului de drept accesorium sequitur principale. În concluzie, cererea de chemare în 

judecată formulată de reclamantă este respinsă ca inadmisibilă.  

În ceea ce privește cererea reclamantei de sesizare a Curții Constituționale a 

României cu privire la soluționarea excepției de neconstituționalitate a art. 46 ind. 2 alin. 1 

din Legea nr. 303/2004, Curtea de Apel constată că, în situația în care prezenta cerere de 

chemare în judecată este respinsă ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate 

invocată nu are legătură cu soluționarea cauzei, fiind inadmisibilă, cererea de sesizare a 

CCR a fost respinsă. 

 

5. Funcționari publici. Sancțiune disciplinară. Principiul unicității sancțiunii 

disciplinare 

 

Cuprins pe materii: Drept administrativ. Funcția publică. 

Indice alfabetic: Funcționar public: 

- abatere disciplinară 

- sancțiune disciplinară 

Temei de drept: OUG nr. 57/2019 

  Legea nr. 554/2004 art. 1 alin. 6 

 

Curtea a constatat că urmarea imediată a anulării art. 1 și 2 din Dispoziția nr. 

yyy/13.05.2020 a Primarului comunei BB privind revocarea Dispoziției nr. 

xxx/31.03.2020, cu care recurenții sunt de acord, este că această din urmă dispoziție, prin 

care a fost adoptată sancțiunea disciplinară a diminuării drepturilor salariale ale 

reclamantei cu 10% pe o perioadă de 6 luni, își recapătă valabilitatea, ca și cum nu ar fi 

fost niciodată anulată, producând, față de destinatarul său, neîntrerupt efecte juridice de 

la data comunicării sale indiferent de alți factori precum restituirea unor sume de bani 

către reclamantă. În aceste condiții este evident că, pentru aceeași abatere disciplinară, 

reclamantei-intimate i s-au aplicat două sancțiuni disciplinare, diminuarea drepturilor 

salariale ale reclamantei cu 10% pe o perioadă de 6 luni și destituirea din funcția 

deținută, ceea ce este inadmisibil. 
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Curtea de Apel Iași, Secția Contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 890/20.10.2020  

 

Prin sentința nr. 524/c.a.//2020, Tribunalul Iași a admis în parte acțiunea principală, 

precizată, formulată de reclamanta AA, în contradictoriu cu pârâții U.A.T. BB și Primarul 

Comunei BB, anulând Dispoziția nr. yyy/13.05.2020 emisă de Primarul Comunei BB, pe 

care l-a obligat la reîncadrarea reclamantei în postul deţinut anterior destituirii din funcţie, 

respectiv Secretar General al UAT BB și la plata drepturilor salariale cuvenite reclamantei 

începând cu data de 18.05.2020, respingând ca prematur formulat capătul de cerere privind 

obligarea angajatorului la radierea sancţiunii disciplinare. 

Împotriva acestei hotărâri judecătorești, au declarat recurs Primarul comunei BB și 

Comuna BB, invocând nelegalitatea acesteia prin indicarea motivului de casare prevăzute 

de art. 488 alin. 1 pct. 8 C.P.C. 

În motivarea recursului, se arată că Tribunalul dă o interpretare diferită a 

dispoziţiilor legale în materie, hotărârea pronunţată în sensul precizat mai sus fiind lipsită 

de temei legal, dată cu încălcarea și aplicarea greșită a legii, solicitând casarea sentinţei 

recurate. În prezentarea criticilor referitoare la hotărârea atacată, s-a arătat că instanţa de 

fond a dat o interpretare greșita anulând în totalitate actul administrativ individual, 

respectiv Dispoziţia nr. yyy/13.05.2020. 

Astfel, având în vedere că Dispoziţia nr. yyy/13.05.2020 privește două chestiuni 

diferite, de sine stătătoare, respectiv la art. 1 al dispoziţiei în cauză se dispune destituirea, 

iar la art. 2 al aceleiași dispoziții se dispune revocarea unei alte dispoziţii, respectiv 

dispoziţia nr. xxx/31.03.2020, soluția corectă era de anulare parţială a actului administrativ 

individual, respectiv de anulare parţiala a Dispoziţiei nr. yyy/13.05.2020 în sensul anularii 

doar a articolului 2 care se referă la anularea dispoziţiei nr. xxx/31.03.2020. 

Mai mult, în virtutea rolului activ al judecătorului, acesta era îndreptăţit, pentru o 

justă și corectă soluționare a cauzei, să suspende capătul de cerere privind destituirea, adică 

dispoziţiile de la art. l din cuprinsul actului administrativ nr. yyy/13.05.2020 până la 

soluționarea definitivă a dosarului disjuns, respectiv dosarul nr. XXX, având ca obiect 

anulare dispoziţie primar nr. xxx/31.03.2020, obiect regăsit în prevederile art. 2 din 

cuprinsul actului administrativ nr. yyy/13.05.2020. 

Or, instanţa de fond a considerat că simpla dependență a soluţiei dintre cele două 

„spețe” nu justifică judecarea lor împreună, în condiţiile în care acţiunea principală era deja 

în stare de judecată. 

Mai mult, instanța de fond își întemeiază motivarea pe considerentul ca reclamantei 

nu i se pot aplica două sancţiuni disciplinare pentru una și aceeași faptă. Or, momentul 

emiterii celor două acte administrative, respectiv dispoziţia nr. xxx și dispoziția nr. yyy, se 

observă că acestea au fost emise la momente diferite astfel încât nu se poate reține că 

pentru aceeași faptă s-au aplicat două sancţiuni. 

La momentul emiterii dispoziţiei nr. yyy/13.05.2020, reclamantei deja i se restituise 

cuantumul reţinut de 10% din salariul aferent lunii aprilie 2020. 

Este adevărat că actul administrativ individual nr. xxx/31.03.2020 intrase în 

circuitul civil și își produsese efecte și nu mai putea fi revocat, însă faptul că pârâta a 

acceptat restituirea sumei reţinute ca sancţiune disciplinară, nu face decât să confirme, că 

în realitate, efectele juridice ale actului administrativ nr. xxx/31.03.2020 au încetat 

definitiv, un fel de abrogare tacită a actului în sine, reglementarea juridică din actul 

administrativ nr. xxx/31.03.2020 au încetat să se mai aplice datorită faptului că ele nu mai 

erau necesare, iar în locul acestora au apărut alte „norme juridice”, cu un conţinut diferit, 

respectiv „destituirea”, neputându-se vorbi că s-au aplicat două sancțiuni pentru aceeași 

faptă. 

Intimata AA, prin reprezentant convențional, a formulat întâmpinare, solicitând 

respingerea recursului ca nefondat. 
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Analizând actele și lucrările dosarului prin prisma motivului de casare prevăzut de 

art. 488 alin. 1 pct. 8 C.proc.civ. și în limitele stabilite prin cererea de recurs, Curtea a 

apreciat că recursul declarat este neîntemeiat pentru considerentele ce succed. 

Astfel, Curtea a reținut că, prin cererea de recurs, nu a fost criticată soluția primei 

instanțe de anulare a art. 1 și 2 din Dispoziția nr. yyy/13.05.2020 a Primarului comunei BB 

privind revocarea Dispoziției nr. xxx/31.03.2020 și restituirea sumelor reținute de la 

reclamantă, aceasta intrând astfel sub puterea de lucru judecat. Din punctul de vedere al 

recurenților, soluția corectă a cererii reclamantei ar fi fost anularea parțială a Dispoziției nr. 

yyy/13.05.2020 a Primarului comunei BB doar cu privire la măsurile de revocare a 

Dispoziției nr. xxx/31.03.2020 și de restituire a sumelor reținute, cu menținerea aplicării 

sancțiunii disciplinare de destituire din funcția deținută și a celorlalte măsuri adiacente.  

Pornind de la raționamentul juridic prezentat în cererea de recurs, care face inutilă 

orice dezbatere pe tema principiului revocabilității actului administrativ și a excepțiilor 

aferente, Curtea a constatat că urmarea imediată a anulării art. 1 și 2 din Dispoziția nr. 

yyy/13.05.2020 a Primarului comunei BB privind revocarea Dispoziției nr. 

xxx/31.03.2020, cu care recurenții sunt de acord, este că această din urmă dispoziție, prin 

care a fost adoptată sancțiunea disciplinară a diminuării drepturilor salariale ale 

reclamantei cu 10% pe o perioadă de 6 luni, își recapătă valabilitatea, ca și cum nu ar fi 

fost niciodată anulată, producând, față de destinatarul său, neîntrerupt efecte juridice de la 

data comunicării sale indiferent de alți factori precum restituirea unor sume de bani către 

reclamantă. În aceste condiții este evident că, pentru aceeași abatere disciplinară, 

reclamantei-intimate i s-au aplicat două sancțiuni disciplinare, diminuarea drepturilor 

salariale ale reclamantei cu 10% pe o perioadă de 6 luni și destituirea din funcția deținută, 

ceea ce este inadmisibil. 

De aceea, raportat la situația din cauza de față cu privire la intrarea sub puterea 

lucrului judecat a soluției primei instanțe de anulare a art. 1 și 2 din Dispoziția nr. 

yyy/13.05.2020 a Primarului comunei BB privind revocarea Dispoziției nr. xxx/31.03.2020 

și restituirea sumelor reținute de la reclamantă, prin nerecurarea acesteia, se impune 

menținerea soluției instanței de fond referitoare la anularea măsurii de aplicare a sancțiunii 

disciplinare a destituirii reclamantei din funcția deținută pentru respectarea principiului 

potrivit căruia pentru aceeași faptă nu pot fi aplicate două sau mai multe sancțiuni. 

Pentru aceste considerente, apreciind că soluţia primei instanțe este legală și 

temeinică din prisma criticilor prezentate în calea de atac, Curtea – în baza prevederilor art. 

496 C.proc.civ. și art. 20 din Legea nr. 554/2004 – a respins recursul de față ca nefondat. 

 

6. Drept fiscal. Capacitatea procesuală de folosință și capacitatea administrativă 

în acțiunile de contencios administrativ și fiscal. Regia autonomă. Entitate de drept 

public. Administrarea unui bun aflat în proprietate publică. Scutirea de la plata 

impozitului pe terenuri și clădiri 

Cuprins pe materii: Drept administrativ. 

Indice alfabetic: Drept administrativ: 

- capacitate procesuală de folosință 

- capacitate administrativă 

Drept fiscal  

- organ fiscal local 

- impozit pe teren 

- impozit pe clădiri 

- scutire 

Temei de drept: Legea nr. 215/2001 art. 62, art. 77,  

  OUG nr. 57/2019 art. 5 lit. hh, art. 157 
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  Legea nr. 227/2015 art. 456, art. 463, art. 464 

  Legea nr. 207/2015 art. 17, art. 1 pct. 32 

  HG nr. 530/1991 art. 5 

 

În prezenta procedură judiciară este organul fiscal care a emis actul administrativ 

contestat, respectiv structura de specialitate din cadrul administrației publice locale – 

Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale a Municipiului Iași. Chiar dacă 

actele fiscale și de procedură emise de această structură de specialitate poartă în antet și 

sunt prezentate cu indicarea denumirii structurii funcționale în cadrul căreia funcționează, 

aceste aspecte nu pot conduce la concluzia că parte în cauză este Primăria Iași. Curtea 

mai arată că nici prevederile art. 62 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 și art. 154 din OUG 

nr. 57/2019 nu justifică admiterea excepției lipsei capacității procesuale de folosință a 

pârâtei, întrucât aceste dispoziții instituie norme generale de reprezentare a unităților 

administrativ teritoriale, pe când art. 17 alin. 3 raportat la art. 1 pct. 32 C.proc.fisc. 

reprezintă reguli speciale în material procedurii fiscale, care se vor aplica cu prioritate. 

Regia autonomă este o formă de organizare a activității în anumite ramuri ale 

economiei naționale (ramuri strategice sau alte ramuri stabilite de guvern), ca urmare a 

reorganizării fostelor unități economice de stat – art. 1 alin. 1 și art. 2 din Legea nr. 

15/1990, fiind entități cu personalitate juridică, formă de organizare specifică dreptului 

public, cu un regim special de înființare, organizare și funcționare, reglementat prin lege 

și prin acte emise de către guvern. Față de dispozițiile fiscale, fiind vorba de o entitate de 

drept public, regia autonomă reclamantă nu datorează bugetului local al Municipiului Iași 

nici taxă pentru clădiri și nici pentru teren, pentru terenul și clădirea aflată în 

administrarea sa. Pe de altă parte, rezultă că RADEF „RomâniaFilm” administrează un 

bun proprietate publică, astfel că, în conformitate cu dispozițiile art. 456 alin. 1 lit. a și 

art. 464 alin. 1 lit. a) C.fisc. este exceptată de la plata taxei pentru clădiri și terenuri, mai 

ales că în cauză nu s-a făcut dovada că imobilele pentru care s-a stabilit taxele sunt 

folosite pentru activități economice sau agrement. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția Contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 833/14.10.2020  

 

Prin Sentința nr. 144/CA/05.03.2020 pronunțată de Tribunalul Iași s-a respins 

excepția lipsei capacității de folosință a pârâtei Direcția Generală Economică și Finanțe 

Publice Locale Iași. 

S-a admis acțiunea precizată, formulată de Regia Autonomă a Distribuției și 

Exploatării Filmelor „RomâniaFilm” în contradictoriu cu pârâții Direcția Generală 

Economică și Finanțe Publice Locale Iași și Primăria municipiului Iași prin Primar. 

A fost anulată în parte Decizia de impunere nr. xxx/17.01.2018 emisă de Direcția 

Generală Economică și Finanțe Publice Locale Iași, în ceea ce privește stabilirea privește 

taxei pe teren și a taxei pe clădiri. 

Pentru a pronunța această sentință, prima instanță a reținut că prin Decizia de 

impunere nr. xxx/17.01.2018 emisă de Municipiul Iași – Direcția Generală Economică și 

Finanțe Publice Locale Iași, s-a stabilit în sarcina reclamantei Regia Autonoma A 

Distribuției Si Exploatării Filmelor „Romaniafilm” obligația de plată a sumei de 9.656 lei 

datorată bugetului local pentru anul 2019, din care, suma de 1.807 lei reprezentând taxă pe 

clădiri, suma de 7.639 lei reprezentând taxă pe teren, pentru imobilele situate în Iași, yyyy 

și suma de 210 lei reprezentând impozit mijloace de transport persoane juridice. Împotriva 

acestei decizii, reclamanta a formulat contestație, la care pârâții nu au răspuns. 

Analizând cu prioritate excepțiile invocate, conform art. 248 alin. 1 C.proc.civ., 

instanța a reținut că excepția lipsei capacității de folosință a pârâtei Direcția Generală 
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Economică și Finanțe Publice Locale Iași este nefondată, față de prevederile art. 20 alin. 1, 

art. 21 și art. 62 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 și art. 17 alin. 1 C.proc.fisc., reținând 

conceptul „capacitatea administrativă” prin prisma teoriei personalității administrative – 

ori a personalității juridice restrânse – în încercarea de a corela dispozițiile de drept 

administrativ substanțial Legea nr. 215/2001) cu cele ale Legii contenciosului 

administrativ (Legea nr. 554/2004).  

Tribunalul a mai reținut că în materia contenciosului administrativ nu prezintă 

relevanță personalitatea juridică a autorității publice, ci capacitatea ei de drept 

administrativ, respectiv aptitudinea de a emite acte administrative în exercitarea unor 

prerogative de putere publică ori a unui serviciu public precum și faptul că, organele 

administrației publice locale (primarul, președintele consiliului județean, consiliile locale și 

județene) nu au personalitate juridică și nici patrimoniu, deși pot emite sau adopta acte 

administrative, acestea dispun de capacitate specială de drept public, restrânsă la sfera 

atribuțiilor care compun competența lor legală, spre deosebire de unitățile administrativ 

teritoriale, care potrivit art. 21 din Legea nr. 215/2001 republicată beneficiază de 

capacitatea juridică deplină. 

S-a mai arătat că este suficientă capacitatea administrativă a autorității, respectiv 

posibilitatea emiterii de acte administrative, ce determină și eventuala calitate procesuală 

pasivă într-un litigiu de contencios administrativ însă, atunci când există capete de cerere 

cu caracter patrimonial este absolut necesar ca în raportul juridic respectiv să se afle 

entitatea care deține un patrimoniu în măsură să garanteze îndeplinirea unor astfel de 

obligații. 

În ceea ce privește fondul cauzei, prima instanță a reținut incidența prevederilor art. 

455 alin. 1 și 2 și art. 463 alin. 2 din Legea nr. 227/2015 (Codul fiscal) și a dispozițiilor 

Codului civil, precum și a Legii nr. 277/2015, arătând că pentru a fi scutită de la plata 

impozitului pe teren și construcții, entitatea care are folosința și administrarea trebuie să fie 

de drept public, care se înființează prin lege. 

A mai arătat Tribunalul Iași că reclamanta are o natură juridică mixtă, de drept 

public (în relația cu titularul dreptului de proprietate) și de drept privat (în raporturile pe 

care le stabilește cu terții), natură juridică care justifică aplicarea dispozițiilor art. 456 alin. 

1 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și constatarea inexistenței obligației de 

plată a impozitului pe clădiri aflate în proprietatea publică a unității administrativ 

teritoriale și administrate de reclamantă, persoană juridică de drept public. 

Pentru aceleași motive reclamanta nu datorează nici taxa pe teren, fiind incidente 

dispozițiile art. 463 alin. 2 din Legea nr. 227/20015 privind Codul fiscal. 

Mai mult decât atât, reclamanta a fost înființată printr-un act de voință al puterii 

legiuitoare, funcționează sub autoritatea și controlul acesteia, este finanțată semnificativ de 

la bugetul statului și prin taxe impuse populației și desfășoară un serviciu public de interes 

național. 

Împotriva acestei sentințe a promovat recurs recurenta Primăria Municipiului Iași - 

Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, solicitând admiterea recursului, 

criticând sentința cu privire la soluționarea excepției lipsei capacității procesuale de 

folosință a Primăriei municipiului Iași – Direcția Generală Economică și Finanțe Publice 

Locale, cu motivarea că primăria nu este decât denumirea unei structuri funcționale cu 

activitate permanentă, care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local și dispozițiile 

primarului, soluționând problemele curente ale colectivității locale și câtă vreme conform 

prevederilor art. 21 din Legea nr. 215/2001. 

Potrivit prevederilor art. 17 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală, subiectele raportului juridic fiscal sunt statul, unitățile administrativ - teritoriale, 

contribuabilul precum și alte persoane care dobândesc drepturi și obligații în cadrul acestui 

raport. În sensul dispozițiilor legale invocate, Direcția Generală Economică și de Finanțe 
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Publice Locale este compartimentul de specialitate cu atribuții în administrarea 

impozitelor, taxelor și altor sume datorate bugetului local. 

Cu privire la temeinicia și legalitatea actelor administrative fiscale atacate, acestea 

sunt emise cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. 

Taxa pe clădiri pentru imobilul „Oficiu Filmoteca” este datorată de Regia 

Autonomă a Distribuției și Exploatării Filmelor „ROMÂNIAFILM”, întrucât aceasta este 

persoana care are relația contractuală cu statul. 

Persoanele juridice de drept public sunt scutite de la plata taxei pe clădiri, cu 

excepția clădirilor în care se desfășoară activitate economică. Intimata R.A.D.E.F. concura 

la realizarea unei activități economice, chiar dacă este de interes public. 

În considerarea faptului că nici deținerea unui domeniu public și nici statutul 

creatorului respectivei persoane nu constituie criterii care separă persoana juridică de drept 

public de persoana juridică de drept privat, întrucât societatea comercială este persoană de 

drept privat, chiar dacă utilizează bunuri care fac parte din domeniul public (în calitate de 

concesionar) și chiar dacă este creată de stat prin ministerul de resort sau de alte peroane 

juridice de drept public (comună, oraș, municipiu, județ). 

Intimata Regia Autonoma a Distribuției și Exploatării Filmelor 

„ROMÂNIAFILM”, legal citată, a depus întâmpinare, prin care solicită respingerea 

recursului, în principal ca nefondat, menținerea sentinței civile atacate. 

Analizând sentința recurată, prin prisma motivelor de recurs și a dispozițiilor legale 

aplicabile, Curtea a constatat că recursul este neîntemeiat, pentru următoarele considerente: 

Prin recursul formulat recurenta Primăria Municipiului Iași – Direcția Economică și 

Finanțe Publice Locale Iași a criticat sentința cu privire la două aspecte, respectiv modul de 

soluționare a excepției lipsei capacității procesuale de folosință și greșita dezlegare dată 

fondului cauzei, aceste critici fiind circumscrise motivelor de casare prevăzute art. 488 

alin. 1 pct. 5 și 8 C.proc.civ. 

În ceea ce privește soluția dată excepției lipsei capacității de folosință a entității 

pârâte, Curtea reține că Tribunalul Iași a făcut o corectă apreciere asupra îndeplinirii 

condițiilor procesuale de exercitare a dreptului la acțiune, stabilind că față de natura 

raportului juridic litigios lipsa personalității juridice a entității emitente a actului 

administrativ contestat nu este definitorie în stabilirea cadrului procesual. 

Astfel, decizia de impunere contestată a fost emisă de Direcția Generală Economică 

și Finanțe Publice Locale a Municipiului Iași, entitate care din perspectiva normelor de 

drept fiscal procesual, art. 1 pct. 32 din Legea nr. 207/2015 (C.proc.fisc.), are calitate de 

organ fiscal local, fiind o structură de specialitate din cadrul autorităților administrației 

publice locale cu atribuții de administrare a creanțelor fiscale. 

Fiind vorba de un litigiu privind administrarea creanțelor fiscale, potrivit art. 17 

alin. 3 C.proc.fisc., structura de specialitate din cadrul administrației publice locale, în 

speță Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale a Municipiului Iași, este 

parte a raportului juridic de drept procesual fiscal, astfel că are și calitatea de parte în 

procedura judiciară.  

Această calitate de parte în procedura fiscală a structurii de specialitate rezultă din 

lege, fiind o chestiune independentă de existența personalității juridice a acestei entități. 

Din perspectiva normelor de procedură fiscală relevantă este calitatea de entitate care 

administrează creanțele fiscale, iar nu stabilirea titularului dreptului de creanță, care 

potrivit art. 17 alin. 1 C.proc.fisc. este, într-adevăr unitatea administrativ-teritorială. 

Într-adevăr, potrivit art. 77 din Legea nr. 215/2001 și art. 5 lit. hh din OUG nr. 

57/2019, primăria reprezintă doar o structură funcțională fără personalitate juridică și fără 

capacitate procesuală, cu activitate permanentă, care duce la îndeplinire hotărârile 

autorității deliberative și dispozițiile autorității executive. Cu toate acestea, susținerile 

recurentei privind lipsa capacității procesuale de folosință a primăriei, deși sunt conforme 
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cu dispozițiile legale, pleacă de la premisa greșită potrivit căreia Primăria Municipiului Iași 

este parte pârâtă în prezenta cauză. 

Așa cum s-a arătat mai sus, parte în prezenta procedură judiciară este organul fiscal 

care a emis actul administrativ contestat, respectiv structura de specialitate din cadrul 

administrației publice locale – Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale a 

Municipiului Iași. Chiar dacă actele fiscale și de procedură emise de această structură de 

specialitate poartă în antet și sunt prezentate cu indicarea denumirii structurii funcționale în 

cadrul căreia funcționează, aceste aspecte nu pot conduce la concluzia că parte în cauză 

este Primăria Iași. 

Curtea a mai arătat că nici prevederile art. 62 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 și art. 

154 din OUG nr. 57/2019 nu justifică admiterea excepției lipsei capacității procesuale de 

folosință a pârâtei, întrucât aceste dispoziții instituie norme generale de reprezentare a 

unităților administrativ-teritoriale, pe când art. 17 alin. 3 raportat la art. 1 pct. 32 

C.proc.fisc. reprezintă reguli speciale în material procedurii fiscale, care se vor aplica cu 

prioritate. 

Pentru toate aceste considerente, instanța de recurs constată că soluția dată de prima 

instanță excepției lipsei capacității procesuale de folosință este una în concordanță atât cu 

regulile de procedură aplicabile, cât și cu normele de drept material. 

Referitor la cele de-al doilea motiv de recurs invocat, se constată că acesta privește 

modul de interpretare și aplicare a normelor de drept fiscal care reglementează scutirea de 

la plata taxei pe teren și clădiri, critică ce se circumscrie motivului de casare prevăzut de 

art. 488 alin. 1 pct. 8 C.proc.civ. 

Astfel, prin decizia de impunere nr. xxx/17.01.2018 emisă de Direcția Generală 

Economică și Finanțe Publice Locale Iași au fost stabilite în sarcina reclamantei RADEF 

„ROMÂNIAFILM” obligații de plata față de bugetul local al Municipiului Iași în valoare 

totală de 9.656,00 lei, respectiv: impozit mijloace de transport persoane juridice, suma de 

210 lei; taxă teren persoane juridice, suma de 7.639, 00 lei; taxă clădiri persoane juridice, 

suma de 1.807,00 lei. 

Reclamanta a contestat actul de impunerea fiscală din perspectiva legalității 

stabilirii obligațiilor fiscale reprezentând taxă pe teren și clădiri pentru persoane juridice, 

invocând pe de o parte scutirea legală de la plata acestor obligații, iar pe de altă parte lipsa 

unui raport juridic cu unitatea administrativ teritorială. 

Potrivit art. 455 alin. 2 C.fisc. (Legea nr. 227/2015), „pentru clădirile proprietate 

publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, concesionate, 

închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, oricăror entități, altele decât cele 

de drept public, se stabilește taxa pe clădiri, care se datorează de concesionari, locatari, 

titularii dreptului de administrare sau de folosință, după caz, în condiții similare 

impozitului pe clădiri.” 

Conform art. 463 alin. 2 C.fisc.: „pentru terenurile proprietate publică sau privată 

a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în 

administrare ori în folosință, după caz, oricăror entități, altele decât cele de drept public, 

se stabilește taxa pe teren, care se datorează de concesionari, locatari, titulari ai dreptului 

de administrare sau de folosință, după caz, în condiții similare impozitului pe teren”.  

Față de aceste prevederi legale, corect a reținut prima instanță că este important a se 

stabili dacă reclamanta este o entitate de drept public sau privat, având vedere că 

legiuitorul a exceptat de plano de la plata taxei pentru clădiri și pentru terenuri aceste 

entități. 

Astfel, regia autonomă este o formă de organizare a activității în anumite ramuri ale 

economiei naționale (ramuri strategice sau alte ramuri stabilite de guvern), ca urmare a 

reorganizării fostelor unități economice de stat – art. 1 alin. 1 și art. 2 din Legea nr. 

15/1990, fiind entități cu personalitate juridică, formă de organizare specifică dreptului 
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public, cu un regim special de înființare, organizare și funcționare, reglementat prin lege și 

prin acte emise de către guvern. 

Regia autonomă reclamantă a fost înființată prin HG nr. 530/1991, potrivit art. 1 lit. 

b din H.G. nr. 530/1991 prin reorganizarea unităților de stat sub denumirea de Regia 

Autonomă a Distribuției și Exploatării Filmelor „Româniafilm" București. Acesta 

reprezintă actul constitutiv al regiei, fiind astfel înființată pentru a desfășura o activitate de 

interes public național. 

De asemenea, potrivit art. 66 alin 2 din OG nr. 39/2005 Regia Autonomă a 

Distribuției și Exploatării Filmelor „România-Film” se află sub autoritatea Ministerului 

Culturii.  

Calitatea de persoană juridică de drept public a fost clarificată și de autoritatea 

publică centrală sub autoritatea căreia funcționează reclamanta, respectiv Ministerul 

Culturii și Identității Naționale, așa cum rezultă din adresa nr. zzz/10.08.2017 – aflată la 

dosarul fondului. 

Prin urmare, față de dispozițiile fiscale, fiind vorba de o entitate de drept public, 

regia autonomă reclamantă nu datorează bugetului local al Municipiului Iași nici taxă 

pentru clădiri și nici pentru teren, pentru terenul și clădirea aflată în administrarea sa. 

Pe de altă parte, rezultă că RADEF „RomâniaFilm” administrează un bun 

proprietate publică, astfel că, în conformitate cu dispozițiile art. 456 alin. 1 lit. a și art. 464 

alin. 1 lit. a) C.fisc. este exceptată de la plata taxei pentru clădiri și terenuri, mai ales că în 

cauză nu s-a făcut dovada că imobilele pentru care s-a stabilit taxele sunt folosite pentru 

activități economice sau agrement. 

 

7. Acțiune în anularea actului administrativ. Procedură de prelungire contract de 

încheiere. Lipsa actului administrativ. Adresă de informare cu privire la manifestarea de 

voință a organului deliberativ competent. Inadmisibilitatea acțiunii în contencios 

administrativ 

 

Cuprins pe materii: Drept administrativ. 

Indice alfabetic: Anulare act administrativ: 

- definiție act administrativ 

- inadmisibilitate 

Temei de drept: Legea nr. 554/2004 art. 2 lit. c ind. 1, lit. f  

  Legea nr. 114/1996 

 

O adresă precum cea care face obiectul prezentului litigiu nu se încadrează în 

noțiunile anterior indicate întrucât aceasta nu naște, modifică sau stinge, per se, raporturi 

juridice ci pur și simplu aduce la cunoștința părții conținutul manifestării de voință a 

organului deliberativ competent să emită un aviz în procedura locativă. În subsidiar, a 

reținut Curtea că, în contextul acestei proceduri de aprobare a cererilor de prelungire a 

contractelor de locațiune (procedură care se finalizează cu emiterea de către Consiliul 

Local Iași a unei hotărâri), verificarea legalității și temeiniciei adresei emise de către 

Municipiul Iași - Direcția Fond Locativ, nu poate avea nicio finalitate concretă pentru 

situația juridică a reclamantului în contextul în care actul final care stinge raporturile 

juridice locative dintre părți, respectiv manifestarea de voință a Consiliului Local ar 

rămâne în ființă, nefăcând obiectul judecății conform investirii. 

Totodată, Curtea a mai reținut că bunul imobil în cauză face parte din domeniul 

privat al Municipiului Iași, în speță nefiind incidente nici prevederile art. 2 lit. c ind. 1 din 

Legea nr. 554/2004 care se referă exclusiv la punerea în valoare a bunurilor proprietate 

publică. 



28 

 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia Contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 792/5.10.2020  

 

Prin sentința civilă nr. 594/2020 Tribunalul Iași a respins ca inadmisibilă cererea 

formulată de reclamantul AA privind anularea adresei nr. XXX emisă de Municipiul Iași – 

Direcția Fond Locativ. 

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

acesta a arătat că raportat la motivarea primei instanțe conform căreia posibilitatea de a 

dispune sau nu prelungirea unui contract de închiriere a unei locuințe aflate în fondul 

locativ privat al Municipiului nu poate constitui un act care să poată fi supus cenzurii 

instanței de contencios administrativ, trebuie menționat faptul că el în calitate de chiriaș și-

a îndeplinit toate obligațiile, iar Municipiul Iași i-a încălcat dreptul de preferință la 

închiriere. În drept au fost invocate prevederile art. 1828 și 1835 Cod civil. 

Intimatul Municipiul Iași a depus întâmpinare la data de 18 septembrie 2020 prin 

care a solicitat respingerea recursului ca nefondat. 

În fața instanței de recurs nu au fost administrate înscrisuri noi. 

Analizând prezentul recurs prin prisma motivului de nelegalitate invocat și care se 

poate subsuma prevederilor art. 488 pct. 8 C.proc.civ., Curtea a reținut caracterul său 

nefondat. 

În esență, pe calea demersului judiciar, reclamantul recurent a învestit instanța de 

contencios administrativ cu o cerere în anularea adresei nr. XXX, apreciind că este 

îndreptățit la prelungirea contractului de locațiune perfectat cu Municipiul Iași, cu privire 

la imobilul apartamentul nr. 3. 

Adresa nr. XXX nu este un act administrativ tipic sau asimilat, ci o simplă 

înștiințare a reclamantului recurent cu privire la rezultatul deliberării Comisiei sociale 

constituite în baza Legii nr. 114/1996 cu privire la solicitarea sa de prelungire a 

contractului de locațiune. I se aduce la cunoștință reclamantului recurent că în cadrul 

acestei Comisii solicitarea sa de prelungire a contractului de închiriere nu a fost aprobată 

iar, față de această soluție imobilul se impune a fi evacuat. 

Ulterior ședinței Comisiei sociale constituite în baza Legii nr. 114/1996, la data de 

29 august 2019 a fost emisă Hotărârea Consiliului Local Iași privind aprobarea solicitărilor 

locative, aceasta fiind manifestarea de voință finală a autorității publice competente și prin 

care cererea reclamantului recurent a fost respinsă. 

Față de conținutul concret al adresei contestate, Curtea a reținut că în mod corect 

prima instanță a apreciat că această acțiune este inadmisibilă, având ca obiect un act care 

nu poate fi calificat drept administrativ în sensul art. 2 din Legea nr. 554/2004, fiind o 

simplă adresă de informare a deliberării unui organ colegial, deliberare care a fundamentat 

apoi luarea deciziei finale. 

Noţiunea de contencios administrativ, așa cum este definită de Legea 

contenciosului administrativ în art. 2 alin. (1) lit. f), reprezintă activitatea de soluţionare de 

către instanţele de contencios administrativ competente 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, fie în forma sa tipică definită de art. 2 lit. c 

din Legea nr. 554/2004, fie în forma sa asimilată definită de art. 2 lit. h și i din același act 

normativ. 

Având în vedere aceste limite, instanța a reținut că o adresă precum cea care face 

obiectul prezentului litigiu nu se încadrează în noțiunile anterior indicate, întrucât aceasta 

nu naște, modifică sau stinge, per se, raporturi juridice ci pur și simplu aduce la cunoștința 

părții conținutul manifestării de voință a organului deliberativ competent să emită un aviz 

în procedura locativă. Manifestarea de voință finală a autorității publice referitor la 
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solicitarea reclamantului de prelungire a contractului de locațiune este conținută în 

Hotărârea Consiliului Local nr. 312/29 august 2019, hotărâre care are la bază avizul emis 

de Comisia specială locativă în 18 iulie 2019.   

În subsidiar, a reținut Curtea că, în contextul acestei proceduri de aprobare a 

cererilor de prelungire a contractelor de locațiune (procedură care se finalizează cu 

emiterea de către Consiliul Local Iași a unei hotărâri), verificarea legalității și temeiniciei 

adresei emise de Municipiul Iași - Direcția Fond Locativ, nu poate avea nicio finalitate 

concretă pentru situația juridică a reclamantului în contextul în care actul final care stinge 

raporturile juridice locative dintre părți, respectiv manifestarea de voință a Consiliului 

Local ar rămâne în ființă, nefăcând obiectul judecății conform învestirii. 

Totodată, Curtea a mai reținut că bunul imobil în cauză face parte din domeniul 

privat al Municipiului Iași, în speță nefiind incidente nici prevederile art. 2 lit. c ind. 1 din 

Legea nr. 554/2004 care se referă exclusiv la punerea în valoare a bunurilor proprietate 

publică. 

Față de aceste considerente de fapt și de drept, Curtea a respins recursul ca 

nefondat. 

 

 


