
ROMÂNIA 
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 
Splaiul Independenţei nr.5, Cod postai 050091, Bucureşti, Sector 4 
SECŢIA A III-A CIVILĂ Şl PENTRU CAUZE CU MINORI Şl DE FAMILIE 

Destinatar: 
IONESCU ALEXANDRINA 
sector 5, Bucureşti, STR.TELITA, nr. 
14, bl. 52 A, sc. 1, et. 3, ap. 20 

DOSARUL NR. 28055/3/2016** 
Materia: Civil 
Stadiul procesual al dosarului: Apel 
Obiectul dosarului: legea 10/2001 obligaţia de a face 
Complet: s3-completul nr.2 apel 

COMUNICARE 
HOTĂRÂRE CIVILĂ 

NR. 617/2017 DIN DATA DE 04 Iulie 2017 

Stimată doamnă/Stimate domn, 

vă comunicăm, alăturat, copia hotărârii civile nr. 617/2017, pronunţată la data de 04 Iulie 2017, de 
către CURTEA DE APEL BUCUREŞTI SECŢIA A lll-A CIVILĂ Şl PENTRU CAUZE CU MINORI Şl DE 
FAMILIE. 

Notă: - PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI Şl PE PORTALUL 

L.S. PREŞEDINTE 
(stampila). 

S.R. 29.11.2017 19:18:03, nr. comunicare: 4 din 5 



ÎNŞTIINŢARE 

în atenţia IONESCU ALEXANDRINA 
având ultim domiciliu în sector 5, Bucureşti, STR.TELITA, nr. 14, bl. 52 A, sc. 1, et. 3, ap. 20 

în conformitate cu art. 163 din Legea 134/2010 privind Codul de procedură civilă, vă înşti inţăm că la data de .ora am procedat la 
afişarea prezentei, nefiind îndeplinite condiţiile de înmânare a următoarelor acte de procedură:comunicare hotărâre civilă în legătură cu dosarul cu nr. 
28055/3/2016**, aflat pe rolul instanţei CURTEA DE APEL BUCUREŞTI, Secţia a lll-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie cu sediul în Splaiul 
Independenţei nr.5, Cod postai 050091, Bucureşti, Sector 4, , ROMÂNIA. 

Vă comunicăm că sunteţi în drept să vă prezentaţi după o zi de la afişarea prezentei, dar nu mai mult de 7 zile, pentru înmânarea actelor de procedură 
la sediul instanţei CURTEA DE APEL BUCUREŞTI, Secţia a lll-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie, S98, în zilele lucrătoare, între orele 9:00-13:00. 
De asemenea, menţionăm că, în cazul în care, fără motive temeinice, nu vă prezentaţi pentru comunicarea actelor în termenul de 7 zile, actele de procedură 
se vor considera comunicate la împlinirea acestui termen. 

Agent însărcinat cu înmânarea: 

(nume, prenume, funcţia) 

Semnătura: 

Dosar nr. 28055/3/2016**, Civil - Apel Complet: S3-Completul nr.2 Apel 

DOVADA DE ÎNMÂNARE 

e la ora , subsemnatu l ( n u m e p r e n u m e f u n c ţ i a ) având de înmânat 

următoarele acte de procedură: comunicare hotărâre civilă în legătură cu dosarul cu nr. 28055/3/2016** aflat pe rolul instanţei CURTEA DE APEL 
BUCUREŞTI, Secţia a lll-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie cu sediul în Splaiul Independenţei nr.5, Cod postai 050091, Bucureşti, Sector 4 , , 
ROMÂNIA, m-am deplasat în sector 5, Bucureşti, STR.TELITA, nr. 14, bl. 52 A, sc. 1, et. 3, ap. 20 ultimul domicil iu al numitului/ei IONESCU ALEXANDRINA, 
unde ()acte le au fost înmânate destinatarului la locaţia desemnată de instanţă, iar acesta a semnat dovada / ( )acte le au fost înmânate numitului/ei ( n u m e 

prenume) , a c e s ta /aceasta a semnat dovada / ( )actele au fost înmânate destinatarului, care a 

semnat dovada, în locaţia 

Primitor 
Calitatea primitorului: ()dest inatar / ()administrator sau portar/înlocuitor 
portar al clădirii / ( ) funcţ ionar sau persoană însărcinată cu primirea 
corespondenţei / ( )persoană majoră din familie sau care locuieşte cu 
destinatarul / ()altă calitate 
Act de identitate: (tipul, seria şi/sau numărul): 

Semnătura: 

Declarant (persoană care a făcut înmânarea) 
Calitatea declarantului: ( )agent însărcinat cu înmânarea / ( ) funcţ ionar 
desemnat pentru primirea corespondenţei de către unitatea militară, căpitănia 
portului, administraţia penitenciarului, administraţia aşezământului de asistenţă 
medicală sau socială J () funcţ ionar desemnat pentru 
înmânarea actelor procedurale la sediul instanţei 

Semnătura: 

CONFIRMARE DE PREDARE A ACTELOR DE PROCEDURĂ 
în cazurile prevăzute la art. 162 şi art. 163 din Legea 134/2010 privind Codul de procedură civilă 

în data de la ora , subsemnatul agent însărcinat cu înmânarea actelor de procedura 
aferente dosarului cu nr. 28055/3/2016** numitului/ei IONESCU ALEXANDRINA la adresa , sector 5, Bucureşti, STR.TELITA, nr. 14, bl. 52 A, sc. 1, et. 3, ap. 
20, dosar aflat pe rolul instanţei CURTEA DE APEL BUCUREŞTI, Secţia a lll-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie cu sediul în Splaiul Independenţei 
nr.5, Cod postai 050091, Bucureşti, Sector 4 , , ROMÂNIA, am predat actele de procedură numitului/ei .în 
calitate de funcţionar desemnat pentru () primirea corespondenţei la unitatea militară/căpitănia portului/administraţia închisorii/administraţia aşezământului de 
asistenţă medicală/socială / () funcţionar desemnat pentru înmânarea actelor procedurale la sediul 
instanţei 

Predă : 
agent însărcinat cu înmânarea actelor de procedură 
Semnătura: 

Primeşte: 
funcţionar desemnat 
Semnătura: 
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Dosar nr. 28055/3/2016**, Civil - Apel Complet: S3-Completul nr.2 Apel 

în data de la ora.. 
PROCES-VERBAL DE INMANARE 

subsemnatu l . "(nume, prenume, funcţ ia)" - , a v â n d d e î n m â n a t 

următoarele acte de procedură: comunicare hotărâre civilă în legătură cu dosarul cu nr. 28055/3/2016** aflat pe rolul instanţei CURTEA DE APEL 
BUCUREŞTI, Secţia a lll-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie cu sediul în Splaiul Independenţei nr.5, Cod postai 050091, Bucureşti, Sector 4 , , 
ROMÂNIA, m-am deplasat în sector 5, Bucureşti, STR.TELITA, nr. 14, bl. 52 A, sc. 1, et. 3, ap. 20 ultimul domiciliu al numitului/ei IONESCU ALEXANDRINA, 
unde unde am întocmit prezentul proces-verbal din următoarele motive: 
( )Acte le de procedură au fost predate administratorului clădirii/portarului/agentului de pază, numitul/a* 
C.l.** seria..., nr Semnătura / ()destinatarul sau persoana majoră din familie sau care locuieşte cu destinatarul/administratorul 
clădiri i/portarul/agentul de pază, numitul* [ ] a primit actele, dar a refuzat semnarea dovezii de înmânare \ 
[ ] a primit actele, dar nu a putut semna dovada de înmânare deoarece / ()destinatarul sau persoana majoră din 
familie care locuieşte cu destinatarul/administratorul clădirii/portarul/agentul de pază [ ] sunt absenţi \ [ ] refuză primirea actelor, iar actele [ ] au fost depuse la 
cutia poştală \ [ ] în lipsa cutiei poştale, a fost afişată înştiinţarea, iar actele sunt/vor fi depuse la sediul instanţei CURTEA DE APEL BUCUREŞTI, Secţia a lll-a 
civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie / ()actele au fost depuse la căsuţa poştală închiriată / ( )m-am aflat în imposibilitatea comunicării actelor de 
procedură şi returnez la instanţa emitentă actele, deoarece: [ ] imobilul a fost demolat \ [ ] imobilul este nelocuibil sau de neîntrebuinţat \ [ ] destinatarul nu mai 
locuieşte la acea adresă \ [ ] alte motive . 
Declarant (agent însărcinat cu înmânarea actelor)(n u m e p r e n u m e f u n c ! i a ) Semnătura: 
( )Subsemnatu l* funcţionar desemnat al instanţei pentru înmânarea actelor procedurale 
specifice instanţelor de judecată, la data de ora declar că ()destinatarul a primit actele, dar a refuzat semnarea dovezii de 
înmânare / ( )dest inatarul a primit actele, dar nu a putut semna dovada de înmânare deoarece ()returnez 
instanţei emitente actele de procedură, deoarece termenul legal pentru comunicarea actelor s-a împlinit, iar destinatarul sau reprezentantul acestuia nu s-a 
prezentat pentru înmânare. 

*) numele, prenumele, cali tatea sau funcţia - după caz; 

**) se completează în situaţia în care înmânarea citaţiei se face potrivit dispoziţiilor art.162 CPC 
Semnătura: 

DOVADA / PROCES VERBAL DE INMANARE 
Către 
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI, Secţia a lll-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie 

Splaiul Independenţei nr.5, Cod postai 050091, Bucureşti, Sector 4, , ROMÂNIA 

Data prezentării 

Oficiul poştal: 

Recomandata nr.: 

Data înapoierii Data sosirii 

Dosar nr. 28055/3/2016**, Civil - Apel Complet: S3-Completul nr.2 Apel Data prezentării 

CONFIRMARE DE PREDARE A ACTELOR DE PROCEDURA 
în cazurile prevăzute la art. 162 şi art. 163 din Legea 134/2010 privind Codul de procedură civilă 
Către 
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI, Secţia a lll-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie Oficiul poştal:. 

Splaiul Independenţei nr.5, Cod postai 050091, Bucureşti, Sector 4, , ROMÂNIA 
Data înapoierii 

Recomandata nr.: .. 
Data sosirii 



Dosar nr. 28005/3/2016** 

( 685/2017) 

R O M Â N I A 
C U R T E A D E A P E L B U C U R E Ş T I 

SECŢIA A III A CIVILĂ ŞI P E N T R U C A U Z E CU M I N O R I ŞI DE F A M I L I E 
Î N C H E I E R E 

Şedinţa publică de ia 27.06.2017 
Curtea constituită din : 

P R E Ş E D I N T E - Ioana Singh 
J U D E C Ă T O R - Aneta Elena Popa 

G R E F I E R - S imona Ricu 

Pe rol se află soluţionarea apelului declarat de apelantul - reclamant PREFECTUL 
MUNICIPIULUI BUCUREŞTI împotriva sentinţei civile nr. 1676 din data de 21.12.2016, pronunţate de 
către Tribunalul Bucureşti - Secţia a IV-a Civilă, în dosarul nr.28055/3/2016**, în contradictoriu cu intimaţii 
- pârâţi PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, TRUŢĂ ELENA, 
MANOLACHE ALEXANDRU, PÂRVAN RODICA, IONESCU VALENTINAA IONESCU 
FLORIAN, IONESCU MIHAI, IONESCU ALEXANDRINA, IONESCU DANIELA. 

Pricina are ca obiect - obligaţia de a face în temeiul Legii nr. 10/2001. 
La apelul nominal făcut în şedinţa publică, se prezintă consilier juridic Mihai Ilie, în calitate de 

reprezentant al intimatului - pârât PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, în baza 
delegaţiei pe care o depune, lipsind reprezentantul apelantului - reclamant PREFECTUL MUNICIPIULUI 
BUCUREŞTI şi intimaţii - pârâţi TRUŢĂ ELENA, MANOLACHE ALEXANDRU, PÂRVAN 
RODICA, IONESCU VALENTINA, IONESCU FLORIAN, IONESCU MIHAI, IONESCU 
ALEXANDRINA, IONESCU DANIELA. 

Procedura de citare este legal îndeplinită. 
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care: 
Reprezentantul intimatului - pârât Primarul General al Municipiului Bucureşti, având cuvântul, 

învederează că nu mai are alte cereri de formulat, probe de propus şi administrat ori excepţii de invocat. 
Nemaifiind alte cereri de formulat probe de propus şi administrat ori excepţii de invocat, Curtea 

constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul în dezbaterea apelului. 
Intimatul - pârât PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, prin consilier 

juridic, având cuvântul, solicită respingerea apelului, ca neîntemeiat şi menţinerea hotărârii atacate ca legală 
şi temeinică, având în vedere următoarele argumente: 

Arată că a fost pusă în executare o hotărâre judecătorească pronunţată în anul 2013 fiind acordate 
măsuri compensatorii prin puncte privind suprafaţa de teren de 70 mp. imposibil de restituit în natură. 

în virtutea controlului de legalitate, Prefectul Municipiului Bucureşti, trebuia să atacate dispoziţia 
care este dată în aplicarea unei hotărâri judecătoreşti. 

Instanţa de fond, în mod temeinic, a respins contestaţia, ca neîntemeiată, reţinând şi puterea de lucru 
judecat a sentinţei civile nr. 1649 din data de 18.09.2013, pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a Iv-a 
Civilă în primă instanţă. 

C U R T E A , 

Pentru a da posibil i tatea părţilor să fo rmuleze concluzii scrise, 

D I S P U N E 

Amână pronunţarea la 04.07.217. 
Pronunţată în şedinţa publică azi, 27.06.2017. 

P R E Ş E D I N T E J U D E C Ă T O R 
I O A N A SINGH A N E T A E L E N A POP 11 

| Conform cu Aigwral A' 
G R E F l E f t â 
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Dosar nr. 28005/3/2016** 
( 685/2017) 

R O M Â N I A 
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 

SECŢIA A III A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE 
DECIZIA CIVILĂ nr.617/i 

Şedinţa publică de la 04.07.2017 
Curtea constituită din : 

PREŞEDINTE - Ioana Singh 
JUDECĂTOR - Aneta Elena Popa 

GREFIER - Simona Ricu 

Pe rol se află pronunţarea asupra apelului declarat de apelantul - reclamant PREFECTUL 
MUNICIPIULUI BUCUREŞTI împotriva sentinţei civile nr. 1676 din data de 21.12.2016, 
pronunţate de către Tribunalul Bucureşti - Secţia a IV-a Civilă, în dosarul nr.28055/3/2016**, în 
contradictoriu cu intimaţii - pârâţi PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI 
BUCUREŞTI, TRUŢĂ ELENA, MANOLACHE ALEXANDRU, PÂRVAN RODICA, 

Dezbaterile în fond şi susţinerile părţilor au avut loc în şedinţa publică de la 27.06.2017, 
fiind consemnate în încheierea de la acea dată, parte integrantă din prezenta când, pentru a da 
posibilitatea părţilor să formuleze concluzii scrise, Curtea a amânat pronunţarea la 04.07.2017, 
hotărând următoarele: 

C U R T E A 

Deliberând asupra apelului civil de faţă, constată următoarele: 
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti - Secţia a Il-a Contencios 

Administrativ şi Fiscal sub nr.28055/3/2016, la data de 22.07.2016, reclamantul Prefectul 
municipiului Bucureşti, a solicitat modificarea (completarea) corespunzătoare a dispoziţiei 
nr.18636/26.02.2015, emisă de Primarul General al municipiului Bucureşti în baza Legii nr. 
10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 -
22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul acordării de 
măsuri compensatorii sub formă de puncte şi pentru construcţia notificată pe numele moştenitorilor 
defuncţilor notificatori, în contradictoriu cu pârâţii Primarul General al municipiului Bucureşti, 
Turţă Elena, Manolache Alexandru, Ionescu Valentina, Pîrvan Rodica, Ionescu Florian, Ionescu 
Mihai, Ionescu Alexandrina, Ionescu Daniela. 

în motivarea cererii, reclamantul a arătat că urmare exercitării dreptului de control al 
aplicării fazei administrative a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în 
mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, atribuţie conferită prefectului de 
prevederile art. 19 alin (1) lit. e) din Legea privind prefectul şi instituţia prefectului nr. 340/2004, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art.5 din Titlul II al O.U.G. 
nr. 184/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.48/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi cu prevederile art.21 alin. (3) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile 
pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod 
abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare, 
considerăm că dispoziţia primarului general al municipiului Bucureşti nr. 18636/16.02.2015, a fost 
emisă parţial cu încălcarea prevederilor legale - este cazul construcţiei demolate, notificate, pentru 
care primarul general al municipiului Bucureşti a omis să se pronunţe, deşi în preambulul actului 
administrativ criticat a menţionat respectiva notificare ca fiind "soluţionată". 

Prin acest act administrativ (comunicat reclamantului pentru prima dată în 18.02.2016, 
însoţit de documentaţia doveditoare, în condiţiile art.21 alin.3 din Legea nr. 165/2033 privind 
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măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor 
preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările 
ulterioare), s-au soluţionat (formal) două notificări privind imobilul situat în Bucureşti, str. 
Cristineşti nr.5, sector 5, cu nr.l 159/23.3.2001 şi nr. 175/03.07.2001, depuse de Manolache 
Alexandrina şi Ionescu Barbu Constantin, decedaţi ulterior formulării notificărilor, cu nerespectarea 
prevederilor privind dovada calităţii de persoană îndreptăţită a actualilor moştenitori la beneficiul 
măsurilor reparatorii în privinţa construcţiei demolate (deşi pentru teren s-a apreciat că s-a făcut 
proba calităţii, pentru construcţia demolată primarul general a omis să se pronunţe). 

Astfel, a constatat că Primarul General al Municipiului Bucureşti s-a limitat doar a pune în 
executare dispozitivul unei sentinţe civile, definitivă şi irevocabilă, făcând abstracţie că prin actul 
său de putere trebuia să soluţioneze şi restul solicitărilor făcute de către cei doi defuncţi notificatori 
în condiţiile stipulate de Legea nr.l0/2001 - cerere formulată prin intermediul unui executor 
judecătoresc şi în termenul prevăzut de legea specială - conform prevederilor 1, art.22, art.25 şi 
art.26 din Legea nr.l0/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Cu această motivaţie, dosarul a fost returnat în original Primăriei Municipiului Bucureşti în 
data de 25.03.2016, solicitându-se emiterea unei dispoziţii noi, modificatoare, în condiţiile Legii 
nr.l0/2001, pentru întreg imobilul notificat prin notificarea nr.l75/03.01.2001, teren şi construcţie -
a se vedea adresa CB/l 126/P/l 1.02.2016. 

Până la data redactării prezentei acţiuni, Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti nu a 
primit niciun răspuns/punct de vedere de la emitentul actului apreciat ca nelegal emis prin 
omisiunea soluţionării în integralitate a unei notificări depuse în condiţiile specifice Legii 
nr.l 0/2001. 

Având în vedere că prefectul exercită controlul de legalitate asupra actelor ce stau la baza 
emiterii unui act administrativ de către o autoritate a administraţiei publice locale, iar în acest caz 
am apreciat că moştenitorii defuncţilor notificatori au făcut proba proprietăţii pentru construcţia 
demolată şi notificată în condiţiile Legii nr.l0/2001, raportat la termenul de prescripţie prevăzut de 
art. 11 alin. (1) şi (2) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, solicitând admiterea acţiunii şi prin hotărârea ce se va pronunţa să se 
dispună modificarea corespunzătoare a dispoziţiei primarului general al Municipiului Bucureşti nr. 
18636/16.02.2015, în sensul acordării de măsuri Compensatorii sub formă de puncte pe numele 
doamnelor Truţă Elena, Ionescu Valentina, Ionescu Alexandrina, Ionescu Daniela şi Pîrvan Rodica 
şi al domnilor Manolache Alexandru, Ionescu Florian şi Ionescu Mihai si pentru construcţia 
demolată situată în str. Cristineşti nr. 5, sector 5, Bucureşti, cu luarea în considerare despăgubirilor 
încasate de foştii proprietari la momentul exproprierii aşa cum rezultă din adresa nr. 
1102/05.04.2002 eliberată de SC Cotroceni SA. 

în drept, au fost invocate dispoziţiile art. 19 alin (1) litera e) din Legea privind prefectul şi 
instituţia prefectului nr. 340/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat 
cu art. 5 din Titlul II al O.U.G. nr. 184/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
48/2004, cu modificările şi completările ulterioare, art.21 alin. (3) din Legea nr. 165/2013 privind 
măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, armatură sau prin echivalent, a imobilelor 
preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi pe prevederile art.l alin.8, art.3 alin.(l) şi (3), art.12 şi 18 din Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare; de asemenea, 
solicită aplicarea art.223 alin. (3) din Codul de procedură civilă, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

în dovedirea cererii au fost depuse la dosar copia actului atacat, precum şi copii ale actelor 
cu care înţelege să susţină acţiune. 

Prin încheierea de şedinţă din data de 24.08.2016, tribunalul a admis excepţia necompetenţei 
funcţionale şi a dispus declinarea cauzei în favoarea uneia dintre secţiile civile ale Tribunalului 
Bucureşti. 

Pentru a dispune astfel, tribunalul a reţinut că litigiile izvorând din aplicarea prevederilor 
Legii nr. 10/2001 aduc în discuţie raporturi de drept material cu caracter civil. 



Contestaţiile formulate împotriva dispoziţiilor emise în baza Legii nr. 10/2001 urmează 
regimul juridic prevăzut de art. 26 din această lege, care stabileşte ca instanţă competentă secţia 
civilă a tribunalului în a cărui circumscripţie se află sediul unităţii deţinătoare sau, după caz, al 
entităţii învestite cu soluţionarea notificării. 

Din economia prevederilor Legii nr. 10/2001 reiese că dispoziţia în discuţie este un act 
administrativ atipic, care nu poate fi cenzurat pe calea contenciosului administrativ. Prevederile 
art.21.6 din Normele metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 nu pot justifica 
promovarea acţiunii pe această cale, o asemenea dispoziţie privind procedura de contestare 
neregăsindu-se în Legea nr. 10/2001. Or, normele metodologice nu pot adăuga la legea în aplicarea 
căreia au fost adoptate. 

Nici întemeierea acţiunii pe prevederile Legii nr.554/2004 nu poate scoate litigiul din 
domeniul dreptului material civil pentru a-1 transfera în domeniul contenciosului obiectiv. Este de 
necontestat că pricina presupune verificări de fond cu privire la drepturile dobândite în baza legii 
speciale, verificări ce ţin de sfera dreptului civil. In cererile având obiectul celei de faţă, prefectului 
nu îi simt aplicabile, prin simpla sa calitate de autoritate administrativă, dispoziţiile Legii 
nr.554/2004, deoarece, raportat la natura raporturilor juridice deduse controlului, numai instanţele 
civile pot cenzura procedurile declanşate în temeiul Legii nr. 10/2001. 

Cererea a fost reînregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti - Secţia a IV-a Civilă sub 
nr.28055/3/2016** la data de 26.09.2016. 

In cauză s-a administrat proba cu înscrisuri, fiind depus la solicitarea tribunalului şi dosarul 
administrativ care a stat la baza emiterii dispoziţiei contestate. 

Prin sentinţa civilă nr. 676/21.12.2016 Tribunalul Bucureşti - Secţia IV-a Civilă a respins, 
ca neîntemeiată, cererea formulată de reclamantul Prefectul Municipiului Bucureşti în 
contradictoriu cu pârâţii Primarul General al Municipiului Bucureşti, Truţă Elena, Manolache 
Alexandru, Ionescu Valentina, Pârvan Rodica, Ionescu Florian, Ionescu Mihai, Ionescu Alexandrina 
şi Ionescu Daniela. 

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut că prin cererea introductivă la instanţă, reclamantul 
Prefectul Municipiului Bucureşti, cu sediul în Bucureşti a solicitat modificarea (completarea) 
corespunzătoare a dispoziţiei nr.18636/26.02.2015, emisă de Primarul General al municipiului 
Bucureşti în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în 
perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
în sensul acordării de măsuri compensatorii sub formă de puncte şi pentru construcţia notificată pe 
numele moştenitorilor defuncţilor notificatori, în contradictoriu cu pârâţii Primarul General al 
municipiului Bucureşti, Turţă Elena, Manolache Alexandru, Ionescu Valentina, Pîrvan Rodica, 
Ionescu Florian, Ionescu Mihai, Ionescu Alexandrina, Ionescu Daniela. 

A mai reţinut tribunalul că sesizarea instanţei s-a făcut ca urmare a efectuării controlului de 
legalitate potrivit dispoziţiilor art. 19 alin.l lit.e) din Legea nr.340/2004, astfel cum a fost modificată 
şi completată, coroborate cu dispoziţiile art. 21 alin. 3 din Legea nr. 165/2013. 

în ceea ce priveşte Dispoziţia nr. 18636/26.02.2015, emisă de Primarul General al 
municipiului Bucureşti, tribunalul a constatat că în preambulului ei se precizează că a fost emisă în 
baza sentinţei civile nr.1649/18.09.2013 pronunţată în dosarul nr. 10625/3/2012 de Tribunalul 
Bucureşti - Secţia a IV-a Civilă. 

De asemenea, tribunalul a constatat că împotriva acestei dispoziţii, prin care în favoarea 
persoanelor îndreptăţite se acordă măsuri compensatorii sub formă de puncte doar pentru terenul în 
suprafaţă de 70 mp, aparţinând imobilului situat în Bucureşti, str. Cristineşti nr. 5, sector 5. 

Or, atât prin notificarea nr.242/2001 formulată în baza Legii nr.l 0/200 l(f. 55), cât şi prin 
cererea de chemare în judecată soluţionată prin sentinţei civile nr. 1649/18.09.2013 pronunţată în 
dosarul nr. 10625/3/2012 de Tribunalul Bucureşti - Secţia a IV-a Civilă, s-a solicitat doar restituirea 
terenului în suprafaţă de 70 mp, nu şi construcţiile. 

Aşa fiind, având în vedere că această sentinţă civilă se bucură de putere de lucru judecat, iar 
persoanele îndreptăţite nu au solicitat altceva, Prefectul nu se poate substitui voinţei acestora şi nici 



nu poate acorda mai mult decât s-a notificat potrivit Legii nr. 10/2001, încălcând astfel şi puterea de 
lucru judecat a sentinţei civile nr. 1649/18.09.2013. 

Concluzionând, tribunalul a constatat că Dispoziţia nr. 18636/26.02.2015, emisă de Primarul 
General al municipiului Bucureşti este temeinică şi legală, împotriva cărora persoanele interesate 
nici nu formulat contestaţie potrivit art.26 din legea nr. 10/2001, astfel că, pe cale de consecinţă, a 
respins acţiunea ca neîntemeiată. 

împotriva acestei sentinţe, la data de 21.03.2017 a declarat apel reclamantul Prefectul 
Municipiului Bucureşti care a fost înregistrat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IlI-a Civilă 
şi pentru cauze cu minori şi de familie la data de 10.04.2017. 

In motivarea apelului, apelantul - reclamant a arătat că cererea de apel este o cale de atac 
care, în majoritatea cazurilor, tinde să provoace, pe calea unui control judiciar, o nouă judecată 
asupra fondului, instanţa de apel statuând atât în fapt, cât şi în drept. 

Potrivit art. 479 NCPC , instanţa de apel va verifica, în limitele cererii de apel, stabilirea 
situaţiei de fapt şi aplicarea legii de către prima instanţă, motivele de ordine publică putând fi 
invocate şi din oficiu. 

Având în vedere că instanţa de apel este obligată să examineze toate motivele invocate de 
apelant prin cererea sa şi să răspundă criticilor aduse hotărârii atacate cu apel, raportat la probatoriul 
administrat în cauză şi la soluţia pronunţată de instanţa de fond apreciem că sentinţa pronunţată pe 
fondul cauzei este netemeinică şi nelegală, fiind criticabilă sub următoarele aspecte: 

Prin sentinţa civilă nr. 1676/21.12.2016 instanţa de fond a respins acţiune a introdusă de 
prefect în exercitarea prerogativelor sale de verificare a legalităţii actelor ca fiind neîntemeiată, 
motivat de faptul că prefectul nu se poate substitui voinţei notificatorilor şi nici nu poate acorda mai 
mult decât s-a solicitat prin notificare. 

Controlul de legalitate în condiţiile Legii contenciosului administrativ cu nr.544/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, asupra dispoziţiilor emise de primarul general al 
municipiului Bucureşti în baza Legii nr.10/2001, conţinând propuneri de acordare a măsurilor 
reparatorii prin echivalent în condiţiile Titlului VII din Legea nr.247/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare, comunicate în vederea avizării de legalitate în baza OUG nr.8112007 şi în 
condiţiile Legii nr. 165/20 13 este obligatoriu, dispoziţiile emise fiind comunicate împreună cu 
documentaţia doveditoare. 

Conform dispoziţiilor legale, în cazul în care, în urma exercitării controlului de legalitate de 
către prefect se apreciază că dispoziţia emisă este nelegală, aceasta va fi contestată pe calea 
contenciosului administrativ, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ 
nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare (aceste prevederi sunt întărite de art.21 alin.3 
din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin 
echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, potrivit 
căruia "Dispoziţiile autorităţilor administraţiei publice locale emise potrivit Legii nr.10/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se transmit Secretariatului Comisiei 
Naţionale după exercitarea controlului de legalitate de către prefect. 

Dispoziţiile art. 11 alin. (1) şi (2) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, rămân aplicabile). 

Scopul reparator al Legii nr.l 0/200 1 presupune interpretarea acestuia în favoarea celor 
îndreptăţiţi, ca de altfel şi principiul constituţional al protejării şi garantării dreptului de proprietate, 
considerente care impun ca notificărilor în general, să le fie acordată eficienta juridică. 

Cu toate acestea, raportat la circumstanţele speţei de faţă, deşi prin cererea de chemare în 
judecată am invocat faptul că prin actul administrativ atacat a fost soluţionată doar notificarea 
nr.l 159/23.03.2001 în condiţiile în care cealaltă notificare formulată în termen legal -
nr.175/03.07.2001 şi menţionată în preambulul dispoziţiei a rămas ne soluţionată, instanţa de fond a 
apreciat în mod nelegal că notificatorii ar fi solicitat doar terenul, nu şi construcţia. 

Or, prim notificarea nr.l 159/23.03.2001 aceştia au solicitat restituirea terenului rămas în 
urma demolării construcţiei, iar prin notificarea nr.l75/03.07.2001 notificatorii Manolache 



Alexandrina si Ionescu Barbu au solicitat "despăgubiri băneşti pentru demolarea imobilului din str. 
Cristineşti nr.5, întrucât suma primită la timpul respectiva fost modică". 

Faptul că prin cererea de chemare în judecată ce a făcut obiectul dosarului nr. 10625/3/2012 
reclamanţii Truţă Elena şi Ionescu Valentina au solicitat doar acordarea măsurilor reparatorii 
aferente notificării nr. 1159/23.03.2001 nu conduce automat la renunţarea cu privire la cealaltă 
notificare, care din punct de vedere administrativ a rămas nesoluţionată atâta timp cât emitentul nu 
s-a pronunţat asupra el. 

Apreciază astfel că nici instanţa de fond nu s-a pronunţat asupra cererii cu care a fost 
învestită, limitându-se la a constata că actul administrativ atacat este emis în baza sentinţei civile 
nr.1649/18.09.2013, fără însă a observa raportul privind soluţionarea dosarului administrativ 
întocmit în baza notificărilor nr.l 159/2001 si nr. 175/2001. 

Faţă de cele de mai sus, solicită admiterea apelului şi modificarea sentinţei civile 
nr.l 676/21.12.2016 în sensul admiterii cererii de chemare în judecată astfel cum a fost formulată. 

în drept, au fost invocate dispoziţiile art.461, 466-482 NCPC, precum şi celelalte norme 
legale invocate. 

Constatându-se legal investită şi competentă să soluţioneze calea de atac promovată, 
Curtea, analizând actele şi lucrările dosarului şi sentinţa atacată prin prisma criticilor formulate şi a 
dispoziţiilor legale aplicabile, apreciază că apelul este fondat pentru următoarele considerente: 

Spre deosebire de, dispoziţiile art 488 cod procedură civilă din materia recursului, care 
stabilesc în mod expres şi limitativ, cazurile de modificare respectiv de casare a hotărârii recurate 
exclusiv pentru motive de nelegalitate, dispoziţiile art 479 cod procedură civilă, în alineatul 1 
permit instanţei de apel să examineze cauză, în limitele criticilor invocate prin cererea de apel atât 
din punct de vedere al situaţiei de fapt cât şi din punct de vedere al aplicării legii iar în alineatul 2 
dau posibilitatea instanţei să refacă probatoriul administrat în primă instanţă şi să administreze 
probe noi dacă consideră necesar. 

Din această perspectivă, relevante sunt şi prevederile art 477 cod procedură civil, care 
reglementează limitele efectului devolutiv determinate de ceea ce s-a apelat, în sensul că instanţa de 
apel va proceda la rejudecarea fondului în limitele stabilite, expres sau implicit, de către apelant, 
precum şi cu privire la soluţiile care sunt dependente de partea din hotărâre care a fost atacată. în 
alineatul al doilea se precizează că devoluţiunea operează cu privire la întreaga cauză atunci când 
apelul nu este limitat la anumite soluţii din dispozitiv ori atunci când se tinde la anularea hotărârii 
sau dacă obiectul litigiului este indivizibil. în concepţia noului cod de procedură civilă, efectul 
devolutiv al apelului este analizat dintr-o dublă perspectivă, atât din punct de vedere aceea ce s-a 
criticat prin exercitarea căii de atac, cât şi din punct de vedere a ceea ce s-a dedus judecăţii în prima 
instanţă. Acest al doilea aspect face obiect de analiză prin prevederile art 478 cod procedură civilă, 
care, reluând vechea reglementare interdicţia schimbării în apel a cadrului procesual stabilit în faţa 
primei instanţe, precum şi a calităţii părţilor, a cauzei sau a obiectului cererii de chemare în judecată 
iar în alineatul al doilea stabilesc că părţile nu se vor putea folosi înaintea instanţei de apel de alte 
motive, mijloace de apărare şi dovezi decât cele invocate la prima instanţă sau arătate în motivarea 
apelului ori în întâmpinare, recunoscându-se instanţei de apel posibilitatea de a încuviinţa şi 
administrarea probelor a căror necesitate rezultă din dezbateri. 

Menţinând regula din vechiul cod relativă la interdicţia de a formula cereri noi în apel, 
actuala reglementare în materie procesual civilă, conferă părţilor posibilitatea să expliciteze 
pretenţiile care au fost cuprinse implicit în cererile sau apărările adresate primei instanţe. în 
alineatul final al acestui text de lege, legiuitorul recunoaşte, în acord cu vechea reglementare, 
posibilitatea părţilor de a cere dobânzi, rate, venituri ajunse la termen şi orice alte despăgubiri ivite 
după darea hotărârii primei instanţe şi de a invoca compensaţia legală. 

Pe cale de consecinţă, apelul este reglementat ca o cale de atac ordinară devolutivă, spre 
deosebire de recurs, în sensul că provoacă o nouă judecată în fond, astfel că organul judiciar în apel 
este îndrituit să reexamineze probatoriul administrat în faţa instanţelor de fond şi poate modifica 
situaţia de fapt reţinută, exercitând atât un control de legalitate câr şi de temeinicie asupra soluţiei 
apelate. 



Făcând aplicarea acestor aspecte în speţa de faţă şi examinând cererea de apel promovată de 
reclamantă, Curtea constată că, în esenţă, aceasta a criticat sentinţa atacată, sub aspectul soluţiei de 
respingere a acţiunii introductive, apelantul invocând caracterul obligatoriu al controlului de 
legalitate exercitat de prefect, posibilitatea acestuia de a ataca în condiţiile legii 554/2004 
dispoziţiile emise în temeiul legii 10/2001, apreciate ca nelegale, în urma exercitării controlului de 
legalitate, precum şi faptul că unitatea deţinătoare a soluţionat doar una dintre notificări, lăsând-o pe 
cealaltă nerezolvată. 

Pentru a reţine pertinenţa aspectelor invocate prin cererea de apel, Curtea apreciază necesar 
să pornească în analiza de la obiectul şi natura acţiunii promovate de reclamant în cauza pendinte. 
Aşa cum reiese din cererea de chemare în judecată, Prefectul Municipiului Bucureşti a solicitat 
modificarea respectiv completarea dispoziţiei nr 18636/2015, în sensul acordării măsurilor 
compensatorii şi pentru construcţia notificată. Din motivarea acţiunii, rezultă în mod indubitabil că 
instituţia prefectului solicită, de fapt, soluţionarea pe fond a notificării nr 175/2001, formulate în 
temeiul legii 10/2001, având ca obiect construcţia demolată, care a existat pe terenul situat în 
Bucureşti str Cristineşti nr 5, sectorul 5 , pentru care s-a depus notificarea nr 1159/2001. Dispoziţia 
anterior menţionată a fost emisă în baza unei hotărâri judecătoreşti, prin care instanţa de judecată s-
a pronunţat asupra cererii persoanelor îndreptăţite de soluţionare pe fond a notificării nr 1159/2001, 
având ca obiect terenul imobilului preluat abuziv. Aşa cum învederează şi reclamantul, în susţinerea 
acţiunii, unitatea deţinătoare, emiţând dispoziţia în temeiul hotărârii judecătoreşti, reţine în 
considerentele dispoziţiei ambele notificări, deşi, soluţia consemnată în dispozitiv vizează exclusiv 
terenul. 

Din această perspectivă, Curtea constată că nu poate fi calificată prezenta acţiune drept o 
contestaţie formulată pe calea contenciosului administrativ împotriva unei dispoziţii nelegale, având 
în vedere că nu se solicită rectificarea unor aspecte apreciate ce nelegale din dispoziţia atacată, ci 
doar soluţionarea de către instanţă a notificării care nu a primit nicio rezolvare din partea unităţii 
deţinătoare. 

Pe cale de consecinţă, susţinerile reclamantul din cererea de apel referitoare la caracterul 
obligatoriu al controlului de legalitate exercitat de prefect şi la posibilitatea prefectului de atacata în 
instanţa actele administrative pe care le consideră nelegale, nu sunt de natură să conducă la o altă 
concluzie, prin raportare la obiectul concret şi natura juridică a acţiunii. 

Luând în considerare aceste caracteristici ale acţiunii deduse judecăţii în prezenta cauză şi 
observând că reclamantul nu a solicitat doar obligarea unităţii deţinătoare la soluţionarea notificării 
referitoare la construcţie prin emiterea unei dispoziţii motivate, în condiţii legii, ci a indicat şi 
modul de soluţionare a notificării relative construcţiei, în sensul acordării măsurilor compensatorii, 
Curtea consideră că trebuie clarificat dacă reclamantul a depăşit sau nu limitele controlului de 
legalitate, pe care este îndrituit să îl efectueze, intrând practic în sfera deciziei nr 20/2007 
pronunţată de instanţa supremă în recurs în interesul legii. Având în vedere că instituţia prefectului, 
verificând legalitatea dispoziţiei nr 18636/2015 şi constând lipsa soluţionării notificării nr 175/2001, 
referitoare la construcţie demolată, a remis dosarul unităţii deţinătoare pentru remedierea acestor 
lipsuri, lucru care nu s-a mai realizat, Curtea, raportându-se la petitul concret al acţiunii 
introductive, examinat în cele ce preced, apreciază că reclamantul a depăşit limitele controlului de 
legalitate şi practic a formulat o acţiune întemeiată pe decizia nr 20/2007 pronunţată în recurs în 
interesul legii, în privinţa căreia nu justifică un interes concret şi nu-i este conferită nici 
legitimitatea procesuală pentru a acţiona în această manieră. In egală măsură, Curtea constată că 
aspectele de care reclamantul se prevalează în cererea de apel nu sunt susceptibile să contureze o 
altă soluţie, în condiţiile în care interesul de a urmări evoluţia procedurii administrative după 
întoarcerea dosarului la unitatea deţinătoare şi a de a obţine soluţionarea pe fond a notificării 
referitoare la construcţie aparţine persoanelor îndreptăţite, care figurează ca părţi pârâte în cauza 
pendinte. 

Pentru toate considerente, faţă de prevederile art 480 cod procedură civilă, Curtea va 
respinge apelul ca nefondat. 



PENTRU ACESTE MOTIVE 
ÎN NUMELE LEGII 

DECIDE: 

Respinge ca nefondat apelul formulat de apelantul-reclamant PREFECTUL 
MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, str. Piaţa Presei Libere nr.l, bl. Corp B, 
sector 1 împotriva sentinţei civile nr.l476/21.12.2016 pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia 
IV-a Civilă în dosarul nr.28055/3/2016** în contradictoriu cu intimaţii - pârâţi PRIMARUL 
GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, b-dul Regina Elisabeta, 
nr.47, sector 5, TRUŢĂ ELENA, cu domiciliul în Bucureşti, sector 5, str. Petre Ispirescu nr.29, bl. 
Ml 98, sc. 1, ap.25, MANOLACHE ALEXANDRU, cu domiciliul în Bucureşti, sector 5, str. 
Orion nr.39C, IONESCU VALENTINA, cu domiciliul în Bucureşti, sector 5, str. Teliţa nr.14, 
bl.52A, sc. 1, et.3, ap.20, PÂRVAN RODICA, cu domiciliul în Bucureşti, sector 5, str. Oltina nr.3, 
bl.28, sc.l, et.3, ap. 13, IONESCU FLORIAN, IONESCU MIHAI, IONESCU ALEXANDRINA 
şi IONESCU DANIELA, toţi cu domiciliul în Bucureşti, str. Teliţa nr.14, bl.52A, sc. 1, et.3, ap.20 
sector 5. 

Definitivă. 
Pronunţată în şedinţă publică azi, 04 07 2017. 

PREŞEDINTE JUDECĂTOR 
IOANA SINGH ELENA ANETA POPA 
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