
1 
 

Curtea de Apel Cluj 
Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal  
 
 

Decizii relevante 
Anul 2015, trimestrul 2 

 

Cuprins 

Răspundere civilă. Asigurări ...................................................................................... 2 

Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 554 din 30 aprilie 2015 ........... 2 

Asigurări de sănătate. Efecte produse de art. 23 din Legea nr. 554/2004 în raport de 
Decizia nr. 10 din 121 mai 2015  a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – completul pentru 
dezlegarea unor chestiuni de drept. ...................................................................................... 17 

Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 4874 din 18 iunie 2015 .......... 17 

Răspunderea patrimonială a autorităţilor publice. Condiţii ....................................... 29 

Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 3758 din 30 aprilie 2015 ....... 29 

Suspendarea executării actului administrativ. Condiţii ............................................. 38 

Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 3775 din 4 mai 2015 .............. 38 

Informaţii de interes public. Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 7 şi art. 11 din 
Legea nr. 554/2004 ............................................................................................................. 44 

Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 3751 din 22 aprilie 2015 ....... 44 

Anularea titlului executoriu fiscal. Competenţă materială......................................... 46 

Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 3804 din  4 mai  2015 ............ 46 

Suspendarea actului administrativ. Condiţii. Regim juridic ...................................... 50 

Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 3896 din 7 mai 2015 .............. 50 

Efectele deciziei Curţii Constituţionale în litigiul pendinte a cărui situaţie juridică nu a 
fost definitiv stabilită ........................................................................................................... 61 

Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 4361 din 21 mai 2015 ............ 61 

Excepţia prematurităţii. Legea nr. 165/2013 ............................................................. 70 

Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 4103 din 18 mai 2015 ............ 70 

Insolvenţă. Raport de expertiză extrajudiciară. Valoare probatorie ........................... 87 

Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 4143 din 19 mai 2015 ............ 87 

Insolvenţă. Răspunderea patrimonială  în condiţiile art. 138 din Legea nr. 85/2006 .. 97 

Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 719 din 14 mai 2015 .............. 97 

Litigiu între profesionişti. Poziţia cocontractantului care are în acelaşi timp şi calitatea 
de  terţ poprit ..................................................................................................................... 104 

Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 776 din 21 mai 2015 ............ 104 

Deschiderea procedurii insolvenţei. Debitor persoană fizică. Condiţii .................... 113 

Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 795 din 21 mai 2015 ............ 113 

Achiziţii publice. Garanţie de bună conduită. Revizuire ......................................... 119 

Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 3999 din 13 mai 2015 .......... 119 

Contencios administrativ. Act al Inspectoratului Teritorial de Muncă. Distincţie între 
perioada de lucru şi perioada de probă ............................................................................... 122 

Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 4956 din 24 iunie 2015 ........ 122 

Contencios administrativ. Executarea hotărârilor pronunţate de instanţa de contencios 
administrativ. Unele aspecte procedurale ........................................................................... 124 

Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 4999 din 29 iunie 2015 ........ 124 

Contencios administrativ. Excepţie de inadmisibilitate pentru lipsa procedurii 
prealabile .......................................................................................................................... 172 

Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 4886 din   2015 .................... 172 

Insolvenţă. Angajarea răspunderii conform art. 138 din Legea nr. 85/2006. Încetare de 
plăţi ................................................................................................................................... 189 



2 
 

Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 4662 din 16 iunie 2015 ........ 189 

Achiziţii publice. Exigibilitatea obligaţiei autorităţii contractante de a solicita 
ofertantului justificarea preţului aparent neobişnuit de scăzut ............................................ 195 

Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 4600 din 15 iunie 2015 ........ 195 

 
 
 

Răspundere civilă. Asigurări  
Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 554 din 30 aprilie 2015  

Prin cererea, înregistrată pe rolul Tribunalului Specializat Cluj, la data de 30.01.2013, 
reclamantul D.I. a chemat în judecată pe pârâta S.C. G.A.R. S.A. şi pe pârâtul S.Z.I., 
solicitând tribunalului ca, prin hotărârea ce va pronunţa, să dispună obligarea pârâtei la plata 
sumei de 125.000 euro în echivalent în lei, cu titlu de daune morale, în temeiul art. 49 pct. 1 
lit. (f) din Ordinul CSA nr. 20/2008 şi al Legii nr.136/1995 privind asigurările şi reasigurările 
în România, obligarea pârâtei la plata de penalităţi de întârziere în cuantum de 0,1 % pe zi de 
întârziere aferente sumei mai sus indicate, începând cu data de 23.09.2009 (data avizării 
daunei) şi până la data achitării efective a daunelor, în temeiul art. 36 şi art. 37 din Ordinul 
CSA nr. 20/2008. 

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că în 29.10.2009 pârâtul S.Z.I., aflat la 
volanul autoturismului proprietate personală, nu a acordat reclamantului prioritate de trecere 
la intersecţia cu str. Vrancea şi a intrat în coliziune cu scuterul condus de reclamant. Ca 
urmare a acestui accident, a suferit numeroase leziuni ce au necesitat peste 95-100 de zile de 
îngrijiri medicale, fapt dovedit prin raportul de expertiză medico-legală nr. 9129/II/b/263 din 
data de 03.12.2009. De asemenea, în tot acest timp a fost în imposibilitate fizică de a-şi 
desfăşura activitatea în baza raporturilor de muncă. Împotriva numitului S.Z.I. s-a dispus 
începerea urmăririi penale pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă, 
prevăzută şi sancţionată de art. 184 al în. 2 şi 4 Cod penal, fiind deschis dosarul .../2009 al 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj. Ulterior, între reclamant şi învinuit a intervenit un 
acord de mediere, în data de 21.06.2011, act ce a stat la baza întocmirii de către procuror a 
rezoluţiei de încetare a urmăririi penale faţă de pârâtul S.Z.I.. 

Reclamantul a mai arătat că temeiul legal al cererii îl constituie art. 49 şi urm. din 
Legea nr. 136/1995, în baza căruia asigurătorul trebuie să plătească la momentul producerii 
riscului asigurat, fiind fără importanţă ce se întâmplă între asigurat şi beneficiarul asigurării. 
Totodată, reclamantul a invocat incidenţa prevederilor art. 54 din Legea nr. 136/1995 şi art. 
46 din Ordinul CSA nr. 20/2008, arătând că legiuitorul stabileşte că, în situaţia în care 
accidentul de vehicul face obiectul unui proces penal, despăgubirile pot fi acordate dacă 
acţiunea penală a fost stinsă sau se va stinge ca urmare a împăcării părţilor  

În drept, acţiunea a fost întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 136/1995, Ordinului CSA 
nr. 20/2008, art. 998, 999 şi 1000 alin. 1 Cod civil, art. 112 şi 274 Cod procedură civilă şi art. 
15 lit. (o) din Legea nr. 146/1997. 

Pârâta S.C. G.A.R. S.A., prin întâmpinare, a solicitat în principal admiterea excepţiei 
lipsei de interes, cu consecinţa respingerii acţiunii ca lipsită de interes, sau respingerea cererii 
de chemare în judecată ca neîntemeiată şi, în subsidiar, diminuarea cuantumului daunelor 
morale şi materiale solicitate. 

Prin sentinţa civilă nr.1094/12.04.2013, Tribunalul Specializat Cluj a respins 
excepţia lipsei de interes a reclamantului D.I., invocată de pârâta S.C. G.A.R. S.A., a admis 
excepţia inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată, invocată din oficiu, şi, în 
consecinţă, a respins ca inadmisibilă cererea de chemare în judecată. 

În motivarea acestei soluţii prima instanţă a arătat că, în ceea ce priveşte excepţia 
lipsei de interes a reclamantului D.I., invocată de pârâta S.C. G.A.R. S.A., interesul 
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reclamantului în obţinerea de despăgubiri pentru daunele pricinuite prin fapta pârâtului este 
născut şi actual, iar nu un interes eventual, întrucât acţiunea reclamantului priveşte daune 
produse în trecut, iar nu daune eventuale. 

Sub aspectul excepţiei inadmisibilităţii, după cum rezultă din rezoluţia de încetare a 
urmăririi penale din 08.08.2011 dată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca în 
dosarul nr. .../2009, la data de 21.06.2011, între reclamantul D.I., în calitate de victimă, şi 
pârâtul S.Z.I., în calitate de făptuitor, a fost încheiat un acord de mediere, privind accidentul 
auto din 19.10.2009, în baza căruia reclamantul a convenit să nu ridice niciun fel de pretenţii 
de natură penală împotriva pârâtului, să ridice pretenţii civile doar împotriva asigurătorului 
pârâtului, A. S.A., adică pârâta S.C. G.A.R. S.A. sub denumirea actuală a acesteia, iar pârâtul 
a fost de acord ca asigurătorul să despăgubească pe reclamant în limitele prevederilor 
Ordinului CSA  în vigoare la data producerii accidentului, 29.10.2009. 

 Faţă de încheierea acestui acord de mediere, reţinându-se incidenţa 
dispoziţiilor art. 10 lit. h Cod procedură penală, întrucât părţile au încheiat un acord de 
mediere în condiţiile legii cu privire la săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din 
culpă, prin rezoluţia de încetare a urmăririi penale din 08.08.2011 dată de Parchetul de pe 
lângă Judecătoria Cluj-Napoca în dosarul nr. .../2009 s-a dispus încetarea urmăririi penale 
faţă de pârâtul S.Z.I. pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă, prevăzută 
şi sancţionată de art. 184 al în. 2 şi 4 Cod penal.    

În cauză devin incidente dispoziţiile art. 132 alin. 1 Cod penal, potrivit cărora 
„împăcarea părţilor în cazurile prevăzute de lege înlătură răspunderea penală şi stinge şi 
acţiunea civilă”.  

Nu se poate face în acest sens, sub aspectul consecinţelor, distincţie între împăcarea 
părţilor şi încheierea unui acord de mediere. Aceasta deoarece înseşi dispoziţiile speciale, 
privind medierea în cauzele penale cuprinse în secţiunea a 2-a din cap. VI al Legii nr. 
192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, fac referire tot la împăcare 
ca posibil rezultat al medierii în cauzele penale. 

Astfel, potrivit art. 56 al în. 1 din Legea nr. 192/2006, „procedura de mediere se 
închide, după caz: a) prin încheierea unei înţelegeri între părţi în urma soluţionării 
conflictului; b) prin constatarea de către mediator a eşuării medierii; c) prin depunerea 
contractului de mediere de către una dintre părţi”. 

În ce priveşte medierea în cauzele penale, art. 67 alin. 1 din acelaşi act normativ 
prevăd în mod expres că dispoziţiile din această lege „se aplică în mod corespunzător şi în 
cauzele penale care privesc infracţiuni pentru care, potrivit legii, retragerea plângerii 
prealabile sau împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală”. 

Or, potrivit dispoziţiilor art. 69 alin. 1 din Legea nr. 192/2006, „în cazul în care 
procedura de mediere se desfăşoară înaintea începerii procesului penal şi aceasta se închide 
prin împăcarea părţilor, persoana vătămată nu mai poate sesiza, pentru aceeaşi faptă, organul 
de urmărire penală sau, după caz, instanţa de judecată”. Deci acest text de lege prevede că 
procedura de mediere se poate închide în materie penală prin împăcarea părţilor. Astfel, 
urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 192/2006, împăcarea părţilor în materie penală se 
poate realiza şi în cadrul procedurii medierii, ca rezultat al acesteia cuprins în acordul de 
mediere şi procesul-verbal de mediere.  

Tot astfel, face trimitere la împăcarea părţilor şi alineatul al doilea al aceluiaşi articol 
de lege, potrivit căruia ”dacă procedura de mediere a fost declanşată în termenul prevăzut de 
lege pentru introducerea plângerii prealabile, acest termen se suspendă pe durata desfăşurării 
medierii”, iar ”dacă părţile aflate în conflict nu  s-au împăcat, persoana vătămată poate 
introduce plângerea prealabilă în acelaşi termen, care îşi va relua cursul de la data întocmirii 
procesului-verbal de închidere a procedurii de mediere, socotindu-se şi timpul scurs înainte 
de suspendare”. 
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Împăcarea părţilor ca rezultat al medierii este avută în vedere şi de art. 70 din acelaşi 
act normativ, care prevede în mod expres că ”în cazul în care medierea se desfăşoară după 
începerea procesului penal, urmărirea penală sau, după caz, judecata se suspendă, în temeiul 
prezentării de către părţi a contractului de mediere”, ”suspendarea durează până când 
procedura medierii se închide prin oricare dintre modurile prevăzute de prezenta lege, dar nu 
mai mult de 3 luni de la data semnării contractului de mediere”, „mediatorul are obligaţia să 
comunice organului judiciar o copie de pe procesul-verbal de închidere a procedurii de 
mediere”, „procesul penal se reia din oficiu, imediat după primirea procesului-verbal prin 
care se constată că părţile nu s-au împăcat, sau, dacă acesta nu se comunică, la expirarea 
termenului prevăzut la al în. (2)”, iar „pentru soluţionarea cauzelor penale în baza acordului 
încheiat ca rezultat al medierii, părţile sunt obligate să depună la organul judiciar forma 
autentică a acordului sau să se prezinte în faţa organului judiciar pentru a se lua act de voinţa 
acestora”.  

Iată deci că, deşi s-a desfăşurat procedura medierii, potrivit dispoziţiilor imperative 
ale art. 70 al în. 4 din Legea nr. 192/2006, procesul penal trebuie să fie reluat din oficiu atunci 
când părţile nu s-au împăcat. Prin urmare, ori procedura medierii conduce la împăcarea 
părţilor, ori procesul penal trebuie continuat. În alte cuvinte, dacă nu are loc împăcarea 
părţilor prin încheierea acordului de mediere, în urma desfăşurării procedurii de mediere, 
procesul penal se reia din oficiu.  

Faţă de acestea, tribunalul reţine că în cauzele penale încheierea unei înţelegeri între 
părţi în sensul art. 56 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 192/2006, ca modalitate de închidere a 
procedurii medierii, presupune împăcarea părţilor, în caz contrar procedura medierii 
închizându-se prin constatarea de către mediator a eşuării medierii sau prin depunerea 
contractului de mediere de către una dintre părţi, ceea ce nu a fost cazul în speţa de faţă. 

Între reclamantul D.I. şi pârâtul S.Z.I. a intervenit împăcarea, prin acordul de mediere 
şi urmare a procedurii de mediere încheiate între aceştia. În consecinţă, fată de dispoziţiile 
art. 132 alin. 1 Cod penal, a fost stinsă şi acţiunea civilă pe care reclamantul o avea împotriva 
intervenientului forţat pentru a obţine despăgubiri pentru daunele suferite în urma aceleiaşi 
fapte cu cea pentru care a intervenit împăcarea, respectiv s-a încheiat acordul de mediere în 
materie penală.  

Or, în condiţiile în care reclamantul nu mai poate avea pretenţii împotriva 
făptuitorului, acesta nu mai poate avea pretenţii nici împotriva asigurătorului, în speţă a 
pârâtei S.C. G.A.R. S.A. Aceasta deoarece, potrivit dispoziţiilor art. 41 alin. 1 din Legea nr. 
136/1995, „în asigurarea de răspundere civilă, asiguratorul se obligă să plătească o 
despăgubire pentru prejudiciul de care asiguratul răspunde în baza legii faţă de terţele 
persoane păgubite şi pentru cheltuielile făcute de asigurat în procesul civil”, iar art. 42 din 
acelaşi act normativ prevede în mod expres că „drepturile persoanelor păgubite se vor 
exercita împotriva celor răspunzători de producerea pagubei”, iar „asiguratorul poate fi 
chemat în judecată de persoanele păgubite în limitele obligaţiilor  ce-i revin acestuia din 
contractul de asigurare”. 

În ce priveşte dispoziţiile art. 46 teza I din Ordinul CSA nr. 20/2008, invocate de către 
reclamant, potrivit cărora ”în cazul în care accidentul de vehicul face obiectul unui proces 
penal, despăgubirile pot fi stabilite pe cale amiabilă dacă, potrivit legii, acţiunea penală a fost 
stinsă sau poate fi stinsă prin împăcarea părţilor”, reţine că, pe de o parte, acestea au forţă 
juridică inferioară prevederilor art. 132 alin1. Cod penal, iar, pe de altă parte, din însuşi 
conţinutul lor rezultă că privesc stabilirea despăgubirilor pe cale amiabilă, astfel că nu sunt 
aplicabile şi în cazul în care se solicită stabilirea despăgubirilor în faţa instanţei.  

Totodată, nici împrejurarea că răspunderea asiguratorului este o răspundere 
contractuală, după cum s-a statuat în practica Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, invocată de 
către reclamant, nu este de natură să înlăture efectele exprese ale art. 132 alin. 1 Cod penal. 
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 Prin decizia civilă nr. 128 din 25 septembrie 2013 Curtea de Apel Cluj - 
Secţia a II-a civilă a respins apelul declarat de reclamantul D.I..  

În motivarea acestei soluţii, instanţa de apel a reţinut, în esenţă, următoarele: 
 Acordul de mediere a produs efectele juridice specifice instituţiei împăcării în 

procesul penal, aşa cum atestă rezoluţia de încetare a urmării penale din 8 august 2011 emisă 
în dosarul penal .../2009 de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, reţinându-se 
astfel că sunt incidente dispoziţiile art. 10 lit. h) din Codul de procedură penală. 

 Acordul de mediere nu este altceva decât tot un act de împăcare numai că nu 
este stabilit exclusiv de persoanele implicate (autor şi victimă), ci cu participarea unui terţ în 
calitate de mediator. 

 Aşa fiind, din perspectiva procesului penal, atât sub aspectul laturii civile cât şi 
al laturii penale, intervenirea unui acord de mediere sub ambele aspecte înlătură răspunderea 
penală şi civilă întocmai ca în cazul împăcării. 

 Este de notat că, în speţă, acordul de mediere a vizat explicit atât raportul de 
drept penal în care a fost implicat reclamantul în calitate de victimă a faptei prevăzute de 
legea penală, cât şi sub aspectul raportului juridic civil (de despăgubiri) în care reclamantul a 
avut calitatea de păgubit. 

 Împrejurarea că reclamantul şi-a condiţionat ori rezervat acordul de mediere 
nerenunţând la despăgubiri faţă de asigurător, care este terţ în raportul juridic de drept penal, 
stins prin efectul acordului de mediere, nu are relevanţă pe teren penal şi nici civil, astfel 
încât nu se poate constata în cauză că între părţi a avut loc o mediere parţială de vreme ce 
organul de urmărire penală a fost învestit sau putea să fie învestit cu soluţionarea celor două 
acţiuni: penală şi civilă, aceasta din urmă îndreptată exclusiv împotriva făptuitorului. 

 Dacă reclamantul, în calitatea sa de titular al plângerii penale şi al acţiunii 
civile, ar fi evidenţiat că stingerea procesului penal sub aspectul ambelor laturi ar fi fost în 
dezavantajul său şi că efectele acordului de mediere au fost ilicit recepţionate de procuror, ar 
fi trebuit să atace pe cale legală rezoluţia acestuia. 

 Din perspectiva raportului juridic izvorât din contractul de asigurare de 
răspundere civilă auto trebuie remarcat faptul că asigurătorul răspunde doar pentru pretenţiile 
pe care le-ar datora asiguratul către terţa persoană păgubită ca efect al intervenirii 
evenimentului asigurat. 

 Or, aşa cum corect a reţinut prima instanţă, în condiţiile în care reclamantul nu 
mai justifică temei pentru atragerea răspunderii civile a făptuitorului asigurat, el nu mai poate 
avea temei pentru a atrage răspunderea patrimonială a asigurătorului, fiind incidente în acest 
sens dispoziţiile art. 41 şi 42 din Legea nr. 136/1995.  

 De asemenea, înlăturarea efectelor dispoziţiilor art. 46 din Ordinul CSA nr. 
20/2008 a fost corect făcută de prima instanţă, ipoteza acestui text fiind diferită faţă de 
ipoteza din speţă, deoarece textul precizat din actul normativ secundum legem are efect 
exclusiv în procedura de stabilire a despăgubirilor pe cale amiabilă, şi deci nu produce efecte 
în situaţia în care se angajează un litigiu ce are ca scop stabilirea despăgubirilor pe cale 
judiciară. 

 Drept urmare, în ipoteza în care intervine stingerea procesului penal ca efect al 
unui acord de mediere sub aspectul laturii penale şi civile a procesului penal, victima nu mai 
are la dispoziţie o acţiune directă împotriva asigurătorului câtă vreme acesta poate răspunde 
doar în ipoteza în care se angajează răspunderea civilă a asiguratului faţă de păgubit. 

 Chiar dacă răspunderea asigurătorului este o răspundere de natură contractuală, 
aceasta intervine, aşa cum s-a subliniat în precedent, doar în ipoteza în care cocontractantul, 
recte asiguratul, este ţinut să răspundă patrimonial faţă de terţi. 

 Este de fapt o răspundere pentru altul dar ca efect al contractului de asigurare. 
Câtă vreme asiguratul nu mai este ţinut să răspundă civil pentru prejudiciile aduse terţului 
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nici asigurătorul nu mai are niciun temei să o facă pentru că premisa unei atari răspunderi o 
constituie angajarea răspunderii civile a asiguratului. 

 Împotriva menţionatei decizii a declarat şi motivat recurs, în termen legal 
reclamantul D.I. pentru motive de nelegalitate întemeiate pe dispoziţiile art. 304 pct. 9 
Cod procedură civilă. 

La pronunţarea hotărârii, se impunea ca instanţa să aibă în vedere caracterul de normă 
specială a Legii nr. 136/1995, aşa cum rezultă şi din art. 69, potrivit cu care „ în toate 
problemele privind asigurările şi reasigurările în România se aplică prevederile prezentei 
legi" şi, pe cale de consecinţă, obligativitatea aplicării principiului "specialibus generali 
derogant" în raport cu art. 132 Cod penal. 

Ordinul CSA nr. 20/2008 este emis în aplicarea Legii nr. 136/1995, lege specială care, 
în art. 69 indice 2, prevede că „Comisia de Supraveghere a Asigurărilor adoptă norme 
obligatorii în aplicarea dispoziţiilor Codului civil şi ale prezentei legi”. 

Prin urmare, aceste ordine completează o lege specială - Legea nr. 136/1995 a 
asigurărilor, care derogă în tot cuprinsul ei de la Codul penal. 

În acest sens sunt şi dispoziţiile Directivei 2009/103/CE a Parlamentului European şi 
a Consiliului care prevăd la art. 18 că „statele membre se asigură că persoanele vătămate în 
urma unui accident cauzat de un vehicul acoperit de asigurarea menţionată la art. 3 dispun de 
un drept de acţiune directă împotriva întreprinderii de asigurare care acoperă răspunderea 
civilă a persoanei responsabile”. 

De asemenea, lipsirea de eficacitate juridică a dispoziţiilor art. 46 din Ordinul CSA nr. 
20/2008 este nelegală, întrucât în mod greşit s-a apreciat că textul are efect exclusiv în 
procedura de stabilire a despăgubirilor pe cale amiabilă şi deci nu produce efecte în situaţia în 
care se angajează un litigiu ce are ca scop stabilirea despăgubirilor pe cale judiciară. Atât 
timp cât legea prevede că se pot acorda despăgubiri pe cale amiabilă, cu atât mai mult se 
justifică solicitarea acestor despăgubiri prin instanţă. 

Din perspectiva legii speciale a asigurărilor, Legea nr.136/1995, legiuitorul nu este 
interesat de raportul delictual dintre părţi decât sub aspectul naşterii obligaţiei asigurătorului 
de a plăti suma stabilită în contractul de asigurare către terţul beneficiar (victima 
accidentului) în cazul producerii riscului asigurat, fiindu-i indiferent dacă asiguratul s-a 
împăcat civil sau penal cu beneficiarul asigurării, asta în baza faptului că răspunderea 
asigurătorului este una contractuală şi nu are relevanţă dacă victima a renunţat la pretenţii faţă 
de asigurat. 

În ceea ce priveşte justificarea acţiunii directe împotriva asigurătorului de răspundere 
civilă auto, pe latură civilă, instanţa de apel a considerat greşit că societatea de asigurări nu 
are o răspundere proprie în cadrul raportului de asigurări, ci o răspundere pentru altul, dar ca 
efect al contractului de asigurare. 

Din contră, cele precizate anterior justifică o răspundere proprie a societăţii de 
asigurări, independentă şi distinctă de cea a făptuitorului. 

Din art. 43, art. 49, art. 54  din Legea nr.136/1995 privind asigurările şi reasigurările 
în România rezultă astfel că, într-o asemenea situaţie, coexistă două răspunderi: răspunderea 
civilă delictuală a conducătorului auto şi răspunderea contractuală a asigurătorului, 
intervenită în baza contractului de asigurare dintre acesta şi conducătorul auto. Fiind dovedită 
răspunderea delictuală a conducătorului auto, se deschide calea angajării răspunderii 
contractuale a asigurătorului care acoperă evenimentul asigurat, deci pagubele produse prin 
accidentul auto. 

Astfel cum rezultă din cuprinsul deciziei pronunţate în recursul în interesul legii nr. 
1/2005 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, acţiunea în plata despăgubirilor se adresează în 
contra asigurătorului, introdus în proces în această calitate. 
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Din coroborarea art. 57 alin. 1 cu art. 54 alin. 4 din Legea nr. 136/1995 rezultă 
neîndoielnica voinţă a legiuitorului de a limita poziţia procesuală a societăţii de asigurare la 
calitatea sa de „asigurător”, care îi oferă suficiente posibilităţi de apărare atât în nume 
propriu, cât şi prin subrogare în drepturile asiguratului. Caracterul limitat, derivat din 
contract, al obligaţiei asumate de societatea de asigurare exclude asimilarea poziţiei sale, cu 
calitatea de parte responsabilă civilmente sau de garant, cât timp nicio prevedere legală nu 
permite o astfel de interpretare. 

Această poziţie a fost menţinută ulterior şi prin decizia pronunţată în recursul în 
interesul legii nr. 29/2009 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie care a stabilit că, în raport cu 
dispoziţiile de ansamblu ale Legii nr.136/1995, asigurarea de răspundere civilă auto este un 
contract forţat, prin care asigurătorul se obligă ca, în schimbul primelor de asigurare ce le 
încasează, să acorde despăgubiri pentru prejudiciile de care asiguraţii ar trebui să răspundă 
faţă de terţe persoane păgubite prin accidente produse de vehicule, asupra bunurilor, 
integrităţii corporale sau vieţii unor terţe persoane. Răspunderea asigurătorului faţă de 
persoana prejudiciată este o răspundere directă, asumată prin contractul de asigurare, 
decurgând din achiesarea asigurătorului la riscurile conduitei asiguratului. De aceea, prin 
acoperirea prejudiciului suferit de terţul victimă a accidentului de circulaţie, asigurătorul nu 
face o plată pentru făptuitor şi nici alături de acesta, ci îşi îndeplineşte obligaţia proprie, 
asumată prin contractul de asigurare, el suportând în mod efectiv şi definitiv întregul 
prejudiciu cauzat din culpa asiguratului. 

Raportat la textele legale invocate mai sus şi la poziţia Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, rezultă că obligaţia de plată a asigurătorului izvorăşte din contractul de asigurare şi 
singura condiţie pentru naşterea acestei obligaţii, dacă asiguratul a plătit ratele, este 
producerea evenimentului asigurat. Societăţii de asigurare îi incumbă o răspundere 
patrimonială directă, izvorâtă din contractul de asigurare deoarece, în calitate de asigurător nu 
face plata nici pentru făptuitor, nici alături de acesta, ci îşi îndeplineşte propria obligaţie 
stipulată prin contractul de asigurare, ceea ce reprezintă substanţa raporturilor dintre asigurat 
şi asigurător. 

Instanţa de apel a reţinut în parte textul recursului în interesul legii nr. 1/2005, fără a 
avea în vedere şi dispoziţiile deciziei nr. 29/2009 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie care vin 
să clarifice, într-o manieră definitivă, calitatea pe care societatea de asigurări o are în proces 
şi răspunderea directă a acesteia, ca efect al unei obligaţii proprii ce decurge din contractul de 
asigurare şi de producere a riscului asigurat. 

Dreptul unor persoane de a acţiona în justiţie o parte contractantă, în raport cu care 
sunt terţi, izvorăşte direct şi nemijlocit din lege, fără acordul de voinţă al părţilor contractului 
respectiv. 

 În aceste condiţii, chiar având în vedere înţelegerea intervenită între victima 
accidentului şi persoana vinovată, nu este afectat dreptul persoanei păgubite de a solicita 
despăgubiri de la asigurător şi nu este înlăturată răspunderea asigurătorului deoarece plata 
despăgubirii se datorează în baza contractului de asigurare. Aceasta cu atât mai mult cu cât 
părţile nu au avut niciodată în vedere o renunţare definitivă la pretenţiile civile, din contră, tot 
timpul s-a prevăzut ca victima accidentului va putea să ceară despăgubiri pentru prejudiciul 
cauzat de la asigurător. 

Instanţa de fond a interpretat în mod eronat dispoziţiile privind  medierea, punând 
semnul egalităţii între acordul de mediere şi împăcarea părţilor, deoarece din formularea art. 
10 lit. h) Cod de procedură penală ar rezulta că medierea şi împăcarea părţilor sunt două 
instituţii juridice diferite, cu reglementări proprii. 

Art. 132 alin. 1 Cod penal se referă strict la împăcarea părţilor aşa încât, fiind un text 
de strictă interpretare, nu se poate extinde prin analogie şi la instituţia medierii. 
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Natura diferită şi întinderea acordului de mediere (respectiv faptul că nu e obligatoriu 
să se stingă atât latura civilă, cât şi latura penală a cauzei) rezultă şi din art. 161 Cod de 
procedură penală, potrivit căruia „în cursul procesului penal, cu privire la pretenţiile civile, 
inculpatul, partea civilă şi partea responsabilă civilmente, pot încheia o tranzacţie sau un 
acord de mediere, potrivit legii". 

Mai mult, şi din interpretarea art. 56 alin. 2 din legea medierii, Legea 192/2006, („în 
cazul în care părţile au încheiat numai o înţelegere parţială (...), oricare parte se poate adresa 
instanţei judecătoreşti sau arbitrale competente”) rezultă că nu este 
obligatoriu ca printr-un acord de mediere să se stingă ambele laturi ale cauzei. 

Înțelegerea părţilor, consemnată în acordul de mediere încheiat la data de 20.06.2011, 
se referă numai la stingerea laturii penale a cauzei în timp ce ambele părţi s-au înţeles ca 
victima să beneficieze în continuare de dreptul de a obţine despăgubiri, potrivit legii, de la 
asigurătorul RCA al persoanei vinovate de producerea accidentului. Or, instanţa de judecată 
nu poate trece peste voinţa părţilor. 

Dacă, aşa cum a reţinut instanţa de fond, medierea duce la împăcarea părţilor iar, 
potrivit legii, aceasta trebuie să fie totală şi necondiţionată, atunci procesul penal nu putea 
înceta pentru că, în ceea ce priveşte latura civilă, aşa cum rezultă din acordul de mediere, 
aceasta nu a fost stinsă în mod necondiţionat (reclamantul păstrând dreptul de a formula 
pretenţii de natură civilă). 

Prin urmare, există suficiente elemente ce asigură diferenţierea instituţiei medierii de 
cea a împăcării părţilor, cea dintâi putând să vizeze şi înţelegerea părţilor cu privire numai la 
una din laturile procesului - civil sau penal, în timp ce a doua este obligatoriu să se refere la 
stingerea atât a laturii civile, cât şi a celei penale. 

 Acordul de mediere nu produce efecte juridice pe planul laturii civile deoarece părţile 
nu au ajuns la nicio înţelegere cu privire la cuantumul despăgubirilor, urmând ca acestea să 
fie stabilite de comun acord sau prin judecată cu asigurătorul. 

Trebuie analizată „voinţa reală a părţilor” şi nu faptul că forma unui act încheiat de 
acestea se poate plia pe o anumită instituţie a dreptului, contrară intenţiilor celor două părţi.  

În faza procesuală a recursului, intimata SC G.A.R. SA a formulat întâmpinare prin 
care a ridicat excepţia nulităţii recursului, argumentată de faptul că  motivele care susţin 
cererea de recurs nu se încadrează în art. 304 Cod procedură civilă, recurentul rezumându-se 
la a reitera faptele şi considerentele juridice expuse în faţa tribunalului şi a instanţei de apel, 
solicitând, în subsidiar, respingerea recursului ca nefondat. Nu au fost administrate noi probe 
cu înscrisuri în această fază procesuală. 

Prin decizia civilă nr. 2372, pronunţată în data de 25 septembrie 2015, în dosar nr. 
…/2013** al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, s-a respins excepţia nulităţii recursului, ca 
nefondată. 

A fost admis recursul declarat de reclamantul D.I. împotriva deciziei nr. 128 din 25 
septembrie 2013 a Curţii de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal. 

S-a modificat decizia recurată în tot. 
A fost admis apelul reclamantului D.I. declarat împotriva sentinţei civile nr. 1094 din 

12 aprilie 2013 a Tribunalului Specializat Cluj. 
S-a anulat în parte sentinţa apelată şi trimite cauza la Curtea de Apel Cluj pentru 

evocarea fondului cauzei, cu menţinerea celorlalte dispoziţii ale sentinţei. 
 Pentru a hotărî astfel, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a reţinut următoarele: 
Analizând cu prioritate excepţia nulităţii recursului, în considerarea caracterului său 

peremptoriu, Înalta Curte a respins-o, apreciind-o ca fiind nefondată, întrucât criticile privesc 
aspecte de nelegalitate care se pot încadra în art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă. 
Împrejurarea că sunt readuse în discuţie aspecte asupra cărora ambele instanţe de fond au dat 
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o dezlegare asemănătoare, nu împiedică reiterarea, pe calea recursului, a aceloraşi critici 
menite să ducă la îndreptarea unor eventuale greşeli de interpretare sau de aplicare a legii. 

Analizând recursul formulat, în raport de criticile indicate în cererea de recurs, 
Înalta Curte l-a considerat a fi fondat, pentru următoarele considerente: 

În cauză s-a dispus începerea urmăririi penale împotriva pârâtului S.Z.I. pentru 
săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă, prevăzută şi sancţionată de art. 184 al 
în. 2 şi 4 Cod penal, fiind deschis dosarul .../2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj. 
Persoana responsabilă de producerea accidentului este beneficiara unui contract de asigurare 
obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de vehicule, încheiat în 
temeiul art. 4 al Legii nr.136/1995, şi, după începerea procesului penal, a încheiat un acord de 
mediere cu persoana păgubită. 

Potrivit art. 132 alin.1 Cod penal „împăcarea părţilor în cazurile prevăzute de lege 
înlătură răspunderea penală şi stinge acţiunea civilă”. 

Instanţa de apel a făcut o greşită aplicare a art. 132 alin.1 Cod penal în primul rând 
prin interpretare noţiunilor de împăcare şi de mediere, ca fiind sinonime, iar în al doilea rând 
prin aplicarea prezumţiei că stingerea acţiunii civile înlătură şi răspunderea civilă 
contractuală a asigurătorului, ca urmare a identificării unui raport de accesorialitate între 
acţiunea în răspundere civilă contractuală, îndreptată împotriva asigurătorului, faţă de 
acţiunea civilă la care face referire art. 132 alin.1 Cod penal.  

 O diferenţiere a noţiunilor de împăcare şi de mediere poate fi realizată pornind 
de la definiţia acestora. 

Prin decizia nr. 26/18 09 2006, pronunţată în recurs în interesul legii de Secţiile Unite 
ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, s-a stabilit că împăcarea reprezintă o înţelegere cu 
caracter personal, total şi definitiv, iar în art. 56 alin.2 al Legii nr. 192/2006 se precizează că, 
în cazul în care părţile au încheiat numai o înţelegere parţială, orice parte se poate adresa 
instanţei judecătoreşti sau arbitrale competente, ceea ce înseamnă că, în cazul medierii, 
înţelegerea poate fi şi parţială. În acelaşi sens este şi art. 61 alin.1 teza II al aceleiaşi legi unde 
se menţionează că „medierea poate avea ca obiect soluţionarea în tot sau în parte a litigiului”. 

Din cuprinsul art. 56 alin.2 şi art. 61 alin.1 ale Legii nr. 192/2006, coroborate cu art. 1 
al  Legii nr. 192/2006, rezultă că medierea reprezintă o modalitate de soluţionare a 
conflictelor pe cale amiabilă, totală sau parţială, cu ajutorul unui mediator, în condiţii de 
neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor. 

Faptul că medierea presupune atât o înţelegere totală a părţilor, cât şi o înţelegere 
parţială, o deosebeşte de împăcare, care trebuie să fie totală. 

Este necontestat faptul că prin acordul de mediere încheiat la data de 21 06 2011, între 
părţile procesului penal s-a realizat o înţelegere parţială, reclamantul rezervându-şi în mod 
explicit dreptul de a solicita despăgubiri de la asigurător. Aşadar, a avut loc un acord de 
mediere parţial care nu poate fi echivalat unei împăcări.  

Pornindu-se de la o greşită sinonimie între mediere şi împăcare s-a ajuns ca, între 
răspunderea civilă delictuală pe care se întemeiază latura civilă a procesului penal şi 
răspunderea civilă contractuală întemeiată pe contractul de asigurare, să se creeze un raport 
de accesorialitate care nu îşi are justificarea în nici o dispoziţie legală şi, de asemenea, nu 
poate fi prezumat. 

Contractul de asigurare consfinţeşte dreptul persoanei păgubite de a primi despăgubiri 
pentru prejudiciul suferit, ca urmare a producerii riscului asigurat, direct de la asigurător, 
astfel cum rezultă din interpretarea sistematică a art. 1 pct. 1 şi a art. 54 alin.1 ale Legii 
nr.136/1995, urmând ca, numai pentru o eventuală diferenţă între despăgubirea plătită de 
asigurător şi prejudiciul efectiv suferit, să poată fi chemat în judecată şi autorul prejudiciului, 
în calitate de pârât. 
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Legea nr.136/1995 reglementează îndeosebi raporturile juridice născute, ca urmare a 
producerii riscului asigurat, între asigurător şi persoana păgubită, terţ faţă de contractul de 
asigurare. Raporturi juridice între asigurat şi asigurător sunt reglementate numai în ipoteza 
acţiunii în regres, când asigurătorul se poate întoarce împotriva asiguratului, conform art. 58. 

Potrivit art. 49, 50 şi 54 ale Legii nr.136/1995, prin plata de despăgubiri, societatea de 
asigurare îşi îndeplineşte o obligaţie proprie faţă persoana păgubită, pe care şi-a asumat-o la 
încheierea contractului de asigurare, corelativă dreptului de a încasa prima de asigurare de la 
asigurat.  

Acest aspect a fost dezlegat, cu putere obligatorie pentru instanţe, prin decizia nr. 
1/2005 pronunţată în recurs în interesul legii, de către Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie care au precizat că natura juridică a obligaţiei pe care şi-o asumă societatea 
de asigurare prin încheierea contractului de asigurare cu asiguratul este total diferită de 
răspunderea pentru fapta altuia, reglementată prin art. 1000 alin.1 din Codul civil, precum şi 
de răspunderea comitenţilor pentru prejudiciul cauzat de prepuşii lor, la care se referă alin.3 
al aceluiaşi articol. 

Ca atare, este fondată critica recurentului potrivit cu care instanţa de apel a considerat 
greşit că societatea de asigurări nu are o răspundere proprie în cadrul raportului de asigurări, 
ci o răspundere pentru altul, dar ca efect al contractului de asigurare, justificând astfel 
caracterul accesoriu al răspunderii civile contractuale faţă de răspundere civilă delictuală. 

Între răspunderea civilă delictuală, care configurează latura civilă a procesului penal, 
şi răspunderea civilă întemeiată pe contractul de asigurare nu poate fi prezumat un raport de 
accesorialitate care să conducă la înlăturarea răspunderii contractuale odată cu stingerea 
acţiunii civile întemeiată pe răspundere civilă delictuală. 

Coexistenţa laturii civile a procesului penal, întemeiată pe răspunderea civilă 
delictuală a inculpatului, bazată pe art. 998 Cod civil, cu răspunderea civilă contractuală a 
asigurătorului, asumată în temeiul  art. 11 pct. 1 coroborat cu art.49 alin.1 al Legii 
nr.136/1995, a fost subliniată în cuprinsul deciziei nr. 1/2005 pronunţată în recurs în interesul 
legii. 

Asiguratorul este ţinut de obligaţia pe care şi-a asumat-o la momentul perfectării 
contractului de asigurare, aceea de a plăti despăgubiri persoanei păgubite după producerea 
riscului asigurat, cât timp îndeplinirea acestei obligaţii nu este condiţionată în nici un mod, iar 
asiguratul a plătit prima de asigurare, deci şi-a îndeplinit propria obligaţie care rezultă din 
contractul sinalagmatic. 

Un alt argument în susţinerea tezei că latura civilă a procesului penal nu include, ca 
accesoriu, şi răspunderea civilă contractuală a asigurătorului, este împrejurarea că 
asigurătorul nu face parte dintre părţile procesului penal.  

Potrivit art. 23 şi 24 din Codul de procedură penală, sunt părţi ale procesului penal: 
inculpatul, partea vătămată, partea civilă (care este identică cu partea vătămată, atunci când 
aceasta din urmă  exercită acţiunea civilă în cadrul procesului penal) şi partea responsabilă 
civilmente (definită ca persoana chemată în procesul penal să răspundă, conform legii civile, 
pentru pagubele provocate prin fapta învinuitului sau inculpatului). 

Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în decizia nr. 1/2005 pronunţată 
de în recurs în interesul legii, au decis că asigurătorul nu este parte responsabilă civilmente, ci 
asigurător de răspundere civilă, calitate care nu îi conferă statutul de parte în procesul penal, 
cu toate că urmează a fi citat pentru a-şi formula apărări. 

Sub aspectul părţilor care pot încheia un acord de mediere, legiuitorul a adus lămuriri 
în noul Cod de procedură penală care, deşi nu se aplică în cauză, susţine punctul de vedere 
anterior cu privire la părţile procesului penal care pot încheia un acord de mediere. Astfel, art. 
23 alin.1 al noului Cod de procedură penală precizează: „în cursul procesului penal, cu privire 
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la pretenţiile civile, inculpatul, partea civilă şi partea responsabilă civilmente pot încheia o 
tranzacţie sau un acord de mediere, potrivit legii”.  

În această enumerare nu este menţionat şi asigurătorul, ceea ce demonstrează că nu 
este parte a procesului penal, deci obligaţiile sale nu pot fi stinse ca urmare a încheierii 
acordului de mediere. 

Asigurătorul nu a fost parte în acordul de mediere, iar reclamantul şi-a rezervat 
dreptul de a se adresa instanţei pentru recuperarea despăgubirilor datorate de asigurător, astfel 
încât nu poate fi nesocotită voinţa reală a părţilor care este esenţială în realizarea acordului de 
mediere, conform art. 969 Cod civil. 

Ca atare, instanţa de apel a prezumat greşit că există o împăcare totală şi că 
răspunderea contractuală a asigurătorului a încetat odată cu cea a persoanei asigurate, ca 
urmare a stingerii acţiunii civile în temeiul art. 132 alin.1 Cod penal. 

Argumentul instanţei de apel că între părţi a avut loc o împăcare care a fost consfinţită 
prin rezoluţia de scoatere de sub urmărire penală, motiv pentru care această constatare nu mai 
poate fi pusă în discuţie câtă vreme rezoluţia procurorului nu a fost contestată, este nerelevant 
deoarece, în cauză a avut loc un acord de mediere parţial şi nu o împăcare în accepţiunea art. 
132 alin.1 Cod penal.  

Instanţa de apel a prezumat în mod greşit existenţa raportului de accesorialitate 
amintit prin invocarea art. 41 şi 42 ale Legii nr.136/1995 întrucât acestea se referă la obligaţia 
asigurătorului de a plăti o despăgubire pentru prejudiciul de care răspunde asiguratul în baza 
legii, faţă de terţe persoane, şi la limitele în care poate fi angajată răspunderea asigurătorului. 
În considerarea argumentelor anterior expuse, aceste texte nu pot fi interpretate ca născând o 
prezumţie de accesorialitate dedusă din răspunderea asigurătorului pentru altul, respectiv 
pentru asigurat. 

Prin urmare, răspunderea civilă delictuală a asiguratului şi răspunderea civilă 
contractuală a asigurătorului au temeiuri juridice diferite şi coexistă, fără a se afla într-un 
raport de accesorialitate, motiv pentru care nu se poate prezuma, în temeiul art. 132 alin.1 
Cod penal, că stingerea răspunderii civile contractuale a asigurătorului se realizează ca efect 
al stingerii acţiunii civile întemeiată pe răspundere civilă delictuală a asiguratului.  

Soluţia de respingere a prezentei cereri de chemare în judecată, ca inadmisibilă, a fost 
motivată şi de imposibilitatea persoanei păgubite de a acţiona în justiţiei pe asigurător atunci 
când părţile din procesul penal au încheiat un acord de mediere, în considerarea art. art. 69 
alin.1 şi art. 70 alin.5 al Legii nr. 192/2006. 

 Însă art. 69 alin.1 ale Legii nr. 192/2006 nu este incident în cauză întrucât nu este 
îndeplinită condiţia ca procedura de mediere să se fi desfăşurat anterior începerii procesului 
penal. În speţă, procedura de mediere a avut loc la 21 06 2011, deci ulterior începerii 
procesului penal, astfel cum rezultă din data la care a fost configurat dosarul penal nr..../2009 
al Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj. 

O interpretare greşită a fost dată şi art. 70 alin.5 al Legii nr. 192/2006, referitor la 
posibilitatea părţilor de a ajunge la o „înţelegere” după începerea procesului penal, 
considerându-se că scoaterea de sub urmărire penală constituie rezultatul unei împăcări, adică 
a unei înţelegeri totale, deşi procedura medierii s-a închis printr-o înţelegere parţială. 

Soluţia pronunţată în apel este contrară art. 692 al Legii nr. 136/1995 şi art. 46 pct. 1 
din Ordinul CSA nr. 20/2008 care prevăd posibilitatea acordării de despăgubiri chiar în 
situaţia în care acţiunea penală a fost stinsă prin împăcarea părţilor. 

Potrivit art. 692 al Legii nr. 136/1995, Autoritatea de Supraveghere Financiară (fosta 
Comisie de Supraveghere a Asigurărilor – C.S.A.) are competenţa de a adopta norme 
obligatorii în aplicarea dispoziţiilor Codului civil şi ale Legii nr. 136/1995. 
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În temeiul acestui articol a fost emis Ordinul CSA nr. 20/2008 care este aplicabil în 
cauză întrucât era în vigoare la data producerii riscului acoperit prin contractul de asigurare 
de răspundere civilă obligatorie, respectiv la data producerii accidentului: 29 10 2009. 

Potrivit art. 46 pct. 1 al Ordinului CSA nr. 20/2008 „ în cazul în care accidentul de 
vehicul face obiectul unui proces penal, despăgubirile pot fi stabilite dacă, potrivit legii, 
acţiunea penală a fost stinsă prin împăcarea părţilor”. Cu alte cuvinte, despăgubirile pot fi 
stabilite chiar atunci când a avut loc stingerea acţiunii penale prin împăcarea părţilor, ceea ce 
demonstrează că nici chiar împăcarea părţilor, adică o înţelegere totală şi necondiţionată, nu 
înlătură răspunderea asiguratorului. 

Mai mult, în art.27 al Ordinului CSA nr. 20/2008 sunt precizate cazurile în care 
asigurătorul nu acordă despăgubiri, între acestea neregăsindu-se situaţia împăcării sau cea a 
medierii. 

Modificările aduse art. 46 al Ordinului CSA nr.20/2008 prin Ordinul CSA nr. 5/2010 
şi apoi prin Ordinul nr. 14/2011 în sensul că „despăgubirile pot fi stabilite pe cale amiabilă”, 
nu schimbă concluzia anterioară. Precizarea vizează un aspect de procedură, deci este de 
imediată aplicabilitate. Întrucât era în vigoare la data formulării prezentei cereri de chemare 
în judecată, 30 01 2013, art.46 al Ordinului CSA nr. 14/2011 este incident în cauză şi 
urmează a fi analizat. 

Interpretarea instanţei de apel în sensul că art.46 al Ordinului CSA nr. 14/2011 
exclude dreptul persoanei păgubite de a-l acţiona în justiţiei pe asigurător, permiţând 
persoanei păgubite să obţină despăgubiri exclusiv pe cale amiabilă, nu poate fi primită dintr-
un argument de interpretare gramaticală.  

Prin utilizarea verbului „pot fi stabilite”, legiuitorul nu reglementează o singură cale 
de stabilire a despăgubirilor (astfel cum s-ar prezuma dacă s-ar fi folosit verbul „vor fi 
stabilite”), ci acordă părţilor posibilitatea de a stabili despăgubirile pe cale amiabilă, ca o 
alternativă la regula instituită în art. 54 al Legii nr.136/1995, prin care persoana păgubită se 
poate îndrepta direct împotriva asigurătorului printr-o cerere de chemare în judecată, care se 
va judeca cu citarea obligatorie a asiguratului.   

De altfel o interpretare restrictivă a prevederilor art. 54 al Legii nr.136/1995 nu se 
poate realiza în temeiul unui art. 46 al Ordinului nr. 14/2011, întrucât ordinul are forţă 
juridică inferioară legii. 

Prin urmare, este fondată critica recurentului referitoare la greşita înlăturare a 
efectelor dispoziţiilor art. 46 din Ordinul CSA nr. 20/2008 de către ambele instanţe de fond. 

Atât Legea nr.136/1995, cât şi Legea nr. 192/2006 constituie legi speciale faţă de 
Codul penal care, fiind lege organică, are caracter general. În aplicarea principiului specialia 
generalibus derogant dispoziţiile acestor legi trebuiau aplicate cu prioritate. 

Pentru toate aceste considerente este incident motivul de recurs prevăzut de art. 304 
pct. 9 Cod procedură civilă însă, întrucât în cauză nu s-a intrat în cercetarea fondului, devin 
aplicabile prevederile art. 312 alin.5 coroborat cu art. 297 Cod procedură civilă, în temeiul 
cărora recursul a fost admis.  

A fost modificată în tot decizia recurată, a fost admis apelul reclamantului D.I. 
declarat împotriva sentinţei civile nr. 1094 din 12 aprilie 2013 a Tribunalului Specializat 
Cluj, a fost anulată în parte sentinţa apelată şi s-a trimis cauza la Curtea de Apel Cluj pentru 
evocarea fondului cauzei, deoarece părţile nu au solicitat în mod expres, prin cererea de apel 
ori prin întâmpinare, trimiterea cauzei la prima instanţă de fond. 

Au fost menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei. 
În urma trimiterii cauzei pentru evocarea fondului, Curtea de Apel Cluj a 

reţinut următoarele: 
1. Probaţiunea administrată în cauză relevă că la data de 29.10.2009 pe raza localităţii 

Cluj-Napoca str. Maramureşului pârâtul S.Z.I., în timp ce se afla la volanul autoturismului 
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proprietate personală , marca Renault C40 cu nr. de înmatriculare ... nu a acordat, 
reclamantului D.I., prioritate de trecere la intersecţia cu str. Vrancea şi a intrat astfel în 
coliziune cu scuterul condus de acesta cu nr. de înmatriculare ... (proces-verbal de cercetare la 
faţa locului întocmit la data de 16 octombrie 2009 înregistrat la Poliţia municipiului Cluj-
Napoca sub nr. 161319 din 23.10.2009). 

În urma acestui eveniment rutier, reclamantul a suferit numeroase leziuni ce au 
necesitat peste 95-100 zile de îngrijiri medicale aşa cum rezultă din Raportul de expertiză 
medico-legală nr. 9129/II/b/263 din 03.12.2009. 

Se mai reţine că împotriva pârâtului s-a dispus începerea urmăririi  penale pentru 
săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă prev. şi sancţionată de art. 184 alin. 2 
şi 4 din Codul penal iar în baza acordului de mediere din 21.06.2011 prin Rezoluţia 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca din data de 08.08.2011 din dos. pen. .../2009 
s-a dispus încetarea urmăririi penale faţă de pârâtul S.Z.I.. 

2. Condiţiile răspunderii delictuale sunt reglementate în cuprinsul art. 998, 999 din 
Codul Civil de la 1864 aplicabil în  cauză, impune ca oricine cauzează altuia un prejudiciu 
printr-o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, să fie obligat să îl repare, arătând ca autorul 
prejudiciului răspunde pentru cea mai uşoară culpă.  

Cu  privire la fapta ilicită, Curtea are în vedere că, în speţă, că această faptă s-a 
concretizat în încălcarea de către pârâtul S.Z.I. a obligaţiilor impuse oricărui conducător auto 
prin OUG nr. 195/2002 şi, în urma încălcării normelor de drept obiectiv, cauzând 
reclamantului prejudicii drepturilor subiective, anume: dreptul la integritate corporală şi 
sănătate fizică şi mentală sau dreptul la desfăşurarea normală a vieţii sociale.  

A existat o fapta comisivă, constând în încălcarea de către persoana responsabilă de 
accident a unor obligaţii legale, în sensul respectării semnelor, indicatoarelor şi marcajelor 
rutiere, (art. 56 rap. la art. 101 alin. 2 lit. a) din OUG nr. 195/2002) faptă ce a determinat 
vătămarea integrităţii corporale şi a sănătăţii reclamantului, ce a prezentat leziuni traumatice 
pentru a căror îngrijire au fost nevoie de 95-100 zile de îngrijiri medicale. Aceste aspecte 
rezultă cu prisosinţă din procesul-verbal de cercetare la faţa locului întocmit la data de 16 
octombrie 2009 înregistrat la Poliţia municipiului Cluj-Napoca sub nr. 161319 din 
23.10.2009, şi  Rezoluţia Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca din data de 
08.08.2011 din dos. pen. .../2009 s-a dispus încetarea urmăririi penale faţă de pârâtul S.Z.I. 
pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă prev. şi sancţionată de art. 184 
alin. 2 şi 4 din Codul penal. 

Prejudiciul, cea de-a doua condiţie a răspunderii civile delictuale, este de necontestat 
în cauza. Prin fapta pârâtului de a nu-şi îndeplini obligaţiile impuse de lege în sarcina sa, în 
calitate de conducător auto, reclamantului i-a fost vătămată integritatea corporală şi această 
vătămare a lăsat consecinţe în plan fizic şi emoţional, după cum rezultă din cele ce preced. 
Consecinţele negative resimţite de către reclamant ca urmare a accidentului din data de 
29.10.2009 sunt de necontestat şi s-au resimţit atât sub aspect patrimonial, cat şi 
nepatrimonial. 

Raportul de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu s-a apreciat că este evident, din 
moment ce nerespectarea de către pârâtul S.Z.I. a normelor de circulaţie rutiera, în calitatea sa 
de conducător auto, a condus la vătămarea integrităţii corporale a reclamantului, vătămare ce 
a avut consecinţe negative atât sub aspect fizic cat şi psihic, cauzând prejudicii patrimoniale 
şi nepatrimoniale. Consecinţele negative resimţite de reclamană în urma accidentului au fost, 
aşadar, urmarea directă şi imediată a nerespectării de către pârât a normelor legale instituite 
în cuprinsul OUG nr. 195/2002. 

În sfârşit, Curtea a reţinut că este întrunită în speţă şi condiţia vinovăţiei pârâtului care 
îmbracă forma culpei cu prevedere, a imprudenţei din moment ce aceasta a prevăzut 
rezultatul faptei sale, dar nu l-a acceptat, socotind fără temei că nu se va produce.  
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Pentru aceste considerente, Curtea a apreciat că sunt întrunite condiţiile răspunderii 
civile delictuale cu privire la fapta intervenientei şi că reclamantul este îndreptăţită la 
repararea prejudiciilor suferite, în temeiul art. 998 şi art. 999 din Codul Civil.  

Având în vedere că autoturismul implicat în accident, ce a fost condus de către pârât 
beneficia, la data accidentului, de asigurare de răspundere civilă obligatorie conform 
contractului de asigurare încheiat cu pârâta A. SA continuatoarea juridică astăzi fiind pârâta 
SC G.A.R. SA Curtea a constatat incidenţa în cauză a prev. art. 49-50 din Legea nr. 
136/1995, conform cărora asigurătorul acordă despăgubiri, în baza contractului de asigurare, 
pentru prejudiciile de care asiguraţii răspund faţă de terţe persoane păgubite prin accidente de 
vehicule, despăgubiri ce se acorda pentru sumele pe care asiguratul este obligat să le 
plătească cu titlu de dezdăunare şi cheltuielile de judecata persoanelor păgubite prin vătămare 
corporală său deces.  

2. În conformitate cu Art. 49  pct.1  lit. f) şi a Art. 49 pct. 2 lit. d) din Ordinul 20/2008 
de punere în aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru 
prejudicii produse prin accidente de vehicule este prevăzut că,  stabilirea despăgubirilor 
reprezentând daune morale în cazul vătămării corporale sau al decesului unor persoane, 
victime ale unui accident rutier,  trebuie  să fie: “în conformitate cu legislaţia şi jurisprudenţa 
din România.” 

Pentru justa şi corecta apreciere a prejudiciului moral Curtea reaminteşte câteva 
principii ce stau la baza stabilirii nivelului de despăgubire în astfel de situaţii şi care mutatis 
mutandis pot fi reţinute şi în prezenta cauză corespunzător particularităţilor acesteia. Astfel, 
în literatura de specialitate unită cu practica judiciară pertinentă s-a reţinut în ansamblu că 
indemnizaţia acordata pentru repararea prejudiciului moral trebuie sa reprezinte, în 
realitate, o reparare a acestuia, in sensul unei compensatii sau satisfactii compensatorii. 
Stabilirea cuantumului despagubirii pentru repararea daunelor morale include, în mod 
firesc, o doza mai mica sau mai mare de arbitrar. Totusi, despagubirea trebuie raportată la 
prejudiciul moral suferit, la gravitatea, importanţa si consecintele acesteia pentru persoana 
vătămată. Aprecierea prejudiciului se realizează sub aspectul efectelor negative suferite de 
persoana vatamata pe plan fizic si psihic.  

Aprecierea prejudiciului moral nu se rezuma la determinarea "pretului" suferintei 
fizice si psihice care sunt inestimabile, ci înseamnă aprecierea multilaterala a tuturor 
consecinţelor negative ale prejudiciului si a implicaţiei acestuia pe toate planurile vietii 
sociale ale persoanei vatamate. Trebuie să se aprecieze ce a pierdut persoana vatamata pe 
plan fizic, psihic, social, profesional si familial din ceea ce ar însemna o viata normala, 
liniştită si fericita pentru aceasta in momentul respectiv, dar si in viitor in societatea 
respectiva. Se face, deci, o apreciere a prejudiciului moral si apoi, in raport cu acesta, se 
stabileste indemnizaţia.  

Pe de altă parte, este important de reţinut că în aceste situaţii se va avea în vedere că 
daunele morale prin nivelul sumei globale stabilite trebuie să imprime un caracter 
compensatoriu, nefiind admisibil ca aceasta să constituie nicio amendă excesivă pentru 
autorii faptelor ilicite şi prejudiciabile şi nici să constituie venituri nejustificate pentru victima 
acestora. 

Dificultatea generată de stabilirea în concret a nivelului de indemnizare rezidă din 
natura lor nepatrimoniale sens în care o evaluare exactă, în bani, a daunelor morale nu este 
posibilă, întinderea despăgubirilor realizându-se prin apreciere, raportat la elementele de fapt. 

Cuantificarea valorică, materială trebuie admisă printre măsurile de reparare a 
prejudiciilor morale, în virtutea aceloraşi raţiuni, pentru care sunt admise şi aşa-zisele 
mijloace adecvate de natură nepatrimonială, adică pentru faptul că, deşi nu compensează 
nimic, în sensul propriu al termenului, aceasta poate oferi persoanei lezate o anumită 
compensaţie pentru răul suferit, o anumită satisfacţie sau uşurare a suferinţelor suportate, care 
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poate fi nu atât un efect al cuantumului sumei acordate - deşi nici acest aspect nu este de 
neglijat - cât al simplului fapt că despăgubirea i-a fost recunoscută şi acordată.  

În cazul accidentelor rutiere soldate cu victime, daunele morale sunt consecinţele 
negative de natură nepatrimonială cauzate unei persoane strict determinate (victima 
accidentului), prin fapta ilicită şi culpabilă a altei persoane (autorul accidentului), care 
constau în atingeri aduse personalităţii fizice, psihice şi sociale, prin lezarea unui drept 
nepatrimonial, prejudiciu a cărui reparare prin compensare bănească urmează regulile 
răspunderii civile delictuale. 

În acest context, şi ţinând seama de toate elementele de principiu mai sus evidenţiate, 
Curtea are în vedere potrivit stării de fapt reţinute de instanţă şi necontestată de părţile 
litigante, că reclamantul a suferit un accident rutier, că în urma acestui eveniment nu a suferit 
intervenţii chirurgicale  şi că urmare a vătămării integrităţii corporale, că leziunile traumatice 
provocate au necesitat un număr de 95-100 zile de îngrijiri medicale. S-a mai reţinut că în 
urma traumatismului suferit acesta nu prezintă diminuarea semnificativă a capacităţii de 
muncă de vreme ce martorul audiat în cauză a declarat că la scurtă vreme şi-a reluat 
activitatea. 

De asemenea, potrivit raportului de expertiză medico-legală şi biletului de ieşire din 
spital i s-a recomandat pacientului un regim de viaţă echilibrat, evitarea eforturilor fizice de 
intensitate medie/crescută, evitarea expunerii la frig, la noxe şi intemperii şi regim alimentar 
adecvat. 

Curtea reţine că toate aceste aspecte au generat numai un prejudiciu de natură 
corporală iar prin suferinţele încercate de victimă nu se evidenţiază reţinerea unui prejudiciu 
de agrement care implică restrângerea posibilităţilor de deplasare şi acces la o viaţă normală 
adecvată condiţiei sociale şi familiale a persoanei în cauză sau un  prejudiciu psihologic care 
să pună în evidenţă stări de natură afectivă şi emoţionale ale victimei.  

În acest context, nu s-a evidenţiat, în ciuda celor susţinute de reclamant, că acesta ar fi  
avut stări de inutilitate, indispoziţie, tristeţe, reacţii depresive de intensitate crescută, 
descurajare de calificare ca fiind o povară pentru familie, de diminuare a încrederii în forţele 
proprii, scăderea elanului vital.  

Faţă de toate aceste elemente de fapt care conturează în mod elocvent un prejudiciu 
moral se impune ca în condiţiile descrise mai sus să se şi stabilească îndemnizaţia. 

Or, raportat la ce a pierdut persoana vătămată pe plan fizic, psihic, social, profesional 
si familial din ceea ce ar însemna o viata normală, liniştită si fericită pentru aceasta in 
momentul respectiv, dar si in viitor in societatea respectivă, Curtea reţine că nivelul 
indemnizaţiei solicitate de reclamant nu este adecvat sens în care în baza tuturor principiilor 
mai sus evidenţiate şi prin prisma elementelor de fapt reţinute, Curtea reţine că se impune 
stabilirea unei îndemnizaţiei care în echitate se situează la echivalentul în lei a sumei de 
10.000 euro cu titlu de daune morale. 

În acest context, în temeiul art. 998 şi art. 999 Cod civil de la 1864 şi art. 49 din Legea 
nr. 136/1995 coroborat cu art. 49  pct.1  lit. f) şi a Art. 49 pct. 2 lit. d) din Ordinul CSA nr. 
20/2008   va obliga pârâta să plătească reclamantei echivalentul în lei a sumei de 10.000 euro 
cu titlu de daune morale. 

Suma de 120.000 euro solicitată de reclamant este vădit disproporţionată faţă de toate 
elementele ce circumscriu prejudiciul de natură morală ce se cerere a fi acoperit prin această 
despăgubire. Trebuie notata că daunele morale nu sunt o sancţiune pentru autorul ilicitului şi 
nici un mijloc de îmbogăţire nejustificată pentru victima faptei ilicite şi prejudiciabile. 

3. În ceea ce priveşţe acordarea penalităţilor de întârziere, Curtea reţine că cererea este 
fondată aşa cum se va arăta în continuare. 

Astfel, se reţine că în speţă este aplicabil art. 37 din Ordinul CSA nr. 20/2008 
deoarece reclamantul nu s-a adresat direct instanţei judecătoreşti pentru stabilirea 
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cuantumului despăgubirilor ci a urmat procedura administrativă prevăzută de Ordinul precitat 
solicitând în acest sens plata despăgubirilor în calitatea de asigurător RCA, anexând la cerere 
toate documentele aferente stabilirii prejudiciului şi a persoanei responsabile, sens în care 
recurenta trebuie conform normelor legale de drept secundar fie să solicite alte documente fie 
să procedeze deîndată la soluţionarea cererii. 

 Prin urmare, nu suntem în ipoteza evidenţiată de pârâtă ci în ipoteza în care 
aceasta a refuzat tacit să soluţioneze cererea de despăgubiri legal depusă de către solicitant. 

 Şi este aşa, deoarece conform art. 36 şi 37 din Ordinul CSA nr. 20/2008, 
aplicabil speţei conform principiului de drept consacrat în adagiul tempus regit actum:  

       „(1) Despăgubirea se plăteşte de către asigurătorul RCA în maximum 10 zile de 
la data depunerii ultimului document necesar stabilirii răspunderii şi cuantificării daunei, 
solicitat în scris de către asigurător, sau de la data la care asigurătorul a primit o hotărâre 
judecătorească definitivă cu privire la suma de despăgubire pe care este obligat să o 
plătească. 

    (2) Asigurătorul RCA poate desfăşura investigaţii privind producerea accidentului, 
în termen de cel mult 3 luni de la data avizării producerii evenimentului asigurat, în 
condiţiile în care respectivul accident nu face obiectul unor cercetări efectuate de autorităţile 
publice. 

    (3) Asigurătorul RCA are obligaţia să comunice în scris asiguratului şi păgubitului 
intenţia de a desfăşura investigaţii privind producerea accidentului, în termen de maximum 
10 zile de la data avizării daunei. 

    (4) În termen de cel mult 3 luni de la avizarea producerii evenimentului asigurat de 
către partea prejudiciată ori de către asigurat, asigurătorul RCA este obligat: 

    a) fie să răspundă cererii părţii solicitante, formulând oferta de despăgubire 
potrivit propriilor investigaţii cu privire la producerea evenimentului asigurat, în cazul în 
care se dovedeşte îndeplinirea condiţiilor de asigurare şi producerea riscurilor acoperite 
prin asigurarea obligatorie RCA; 

    b) fie să notifice părţii prejudiciate motivele pentru care nu a aprobat, în totalitate 
sau parţial, pretenţiile de despăgubire. 

    (5) Asigurătorul RCA este obligat să elibereze asiguratului/utilizatorului, în termen 
de 15 zile de la înregistrarea solicitării acestuia, un certificat privind daunele înregistrate, pe 
parcursul ultimilor 5 ani de relaţii contractuale, sau absenţa acestor daune. 

    ART. 37 
    Dacă asigurătorul RCA nu îşi îndeplineşte obligaţiile în termenele prevăzute la art. 

36 sau şi le îndeplineşte defectuos, inclusiv dacă diminuează nejustificat despăgubirea, la 
suma de despăgubire cuvenită, care se plăteşte de asigurător, se aplică o penalizare de 0,1%, 
calculată pentru fiecare zi de întârziere.” 

 Din cele ce precedă, rezultă că asigurătorul RCA are obligaţia ca în termen de 
cel mult trei luni de la avizarea producerii evenimentului să adopte una din următoarele 
conduite: fie să răspundă solicitantului, formulând oferta de despăgubire potrivit propriilor 
investigaţii cu privire la producerea evenimentului asigurat, fie să notifice persoanei 
prejudiciate motivele pentru care nu a aprobat, în tot sau în parte, pretenţiile solicitate cu titlu 
de despăgubire. 

 Aşa cum rezultă din prevederile art. 37 evidenţiate mai sus, dacă asigurătorul 
nu-şi îndeplineşte obligaţiile prevăzute în termenele prevăzute de art. 36, sancţiunea este 
aceea a aplicării unei penalităţi de 0,1% pe fiecare zi întârziere calculată la suma  de 
despăgubire cuvenită. 

 În acest context, Curtea reţine că în speţă prima instanţă a reţinut corect şi 
legal că asigurătorul pârât nu şi-a îndeplinit obligaţia impusă de textul art. 36 din Ordinul 
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precitat, respectiv nu a notificat nici acordarea despăgubirilor şi nici refuzul de a aproba 
parţial sau total despăgubirile solicitate. 

 Trebuie notat că într-o astfel de ipoteză data de la care obligaţia de plată a 
despăgubirilor a devenit exigibilă este data avizării de daună, recte data de 23.09.2009, 
moment de la care începe să curgă şi sancţiunea penalităţii pentru fiecare zi de întârziere de 
0,1% stabilită de art. 37 din Ordin. 

 Susţinerea apelantei conform căreia dispoziţiile art. 36 şi 37 din Ordinul RCA 
se aplică doar în situaţia în care asigurătorul refuză să achite în termen de 10 zile de la data 
când hotărârea judecătorească a rămas definitivă este esenţial eronată. 

 Aceasta presupune,aşa, cum s-a arătat în precedent, o situaţie distinctă decât 
cea prezentă în speţă, şi anume aceea când solicitantul păgubit se adresează direct instanţei 
judecătoreşti. Şi este aşa, deoarece într-o atare ipoteză asigurătorul nu are şi nici nu i se poate 
imputa vreo conduită ilicită şi sancţionabilă. În această situaţie asigurătorul poate fi 
sancţionat cu aplicarea penalităţii doar dacă nu face plata despăgubirii stabilite de instanţă în 
termen de 10 zile de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti. 

 În situaţia în care însă solicitantul se adresează nu direct instanţei ci direct 
asigurătorului, acestuia din urmă îi revin obligaţiile menţionate anterior iar în funcţie de 
conduita sa va suporta şi aplicarea sancţiunii penalităţii. Nu se poate admite cu temei că în 
toate cazurile penalitatea s-ar aplica doar de la 10 zile de la data rămânerii definitive şi 
irevocabile a hotărârii judecătoreşti deoarece pe de o parte s-ar ocoli nepermis textele legale 
analizate în precedent şi pe de altă parte s-ar acorda o primă de încurajare nejustificată 
asigurătorului care în atare situaţie ar putea adopta un comportament ilicit, diluând prin 
aceasta durata rezonabilă de stabilire a despăgubirii şi de indemnizare efectivă a persoanei 
păgubite. 

 Or, sancţiunea penalităţii are funcţia de a mobiliza debitorul să facă plata de 
îndată ce creditorul îi opune o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă sau de a-l 
mobiliza să stabilească despăgubirea cât mai grabnic dacă circumstanţele o impun ori să 
notifice solicitantul atunci când acesta uzează de dreptul conferit de art. 35 din Ordinul CSA. 

 Într-o atare ipoteză sancţiunea penalităţii de întârziere se impune plecând de la 
constatarea că asigurătorul nu  şi-a îndeplinit obligaţia de a reacţiona în termenul legal de 3 
luni de la înaintarea cererii de despăgubire, prin avizarea favorabilă sau nefavorabilă a 
pretenţiilor, condiţie care în speţă nu a fost respectată de apelanta-pârâtă. 

4. În temeiul art. 274 rap. la art. 277 din Codul de procedură civilă de la 1865 
aplicabil în prezenta cauză prin prisma art. 3 alin. 1 din Legea nr. 76/2012, Curtea urmează să 
oblige pe pârâta SC G.A.R. SA la plata către reclamant a sumei de 500 lei cu titlu de 
cheltuieli parţiale de judecată, ţinând seama de nivelul pretenţiilor admise. 

 
 

Asigurări de sănătate. Efecte produse de art. 23 din Legea nr. 554/2004 în raport de 
Decizia nr. 10 din 121 mai 2015  a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – completul pentru 

dezlegarea unor chestiuni de drept.  
Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 4874 din 18 iunie 2015  

Prin sentinţa civilă nr. 5965, pronunţată la data de 03.11.2014 în dosarul nr. .../2013 al 
Tribunalului Cluj, a fost respinsă ca neîntemeiată acţiunea formulată de reclamantul C.A.C. 
în contradictoriu cu pârâta Casa de  Asigurări de  Sănătate a Judeţului Cluj. 

 Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele: 
Pe numele reclamantului au fost emise Deciziile de impunere din oficiu nr. 373543/1 

şi 373543/2 ambele emise în data de 13.12.2012 privind stabilirea contribuţiei la FNUASS.  
Contestaţia administrativa a fost respinsă prin Decizia nr. E308/09.04.2013  emisă de 

pârâtă. 
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Tribunalul a reţinut că reclamantul a realizat venituri impozabile din desfăşurarea unei 
activităţi libere care se supun impozitului pe venit şi avea obligaţia legală de a plăti o 
contribuţie lunară către fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în forma unei 
cote procentuale care se aplică asupra veniturilor impozabile. Reclamanta nu şi-a îndeplinit 
obligaţia de depunere a declaraţiilor prevăzute atât de O.G. nr. 92/2003  şi art.215 din Legea 
95/2006, iar stabilirea obligaţiilor sale fiscale în această materie s-a realizat printr-o decizie 
de impunere emisă din oficiu de către organul fiscal în temeiul prev.art.83 alin.4 din OG 
92/2002.  

 Drepturile şi obligaţiile asiguraţilor sunt stabilite anual prin contractul cadru, 
aşa cum stipulează art.217 din Legea 95/2006. Acestea sunt aduse la cunoştinţa asiguraţilor 
prin publicarea în Monitorul Oficial atât a contractului cadru cât şi a normelor metodologice 
de aplicarea a cestuia. 

 Obligaţia de plată se naşte la data realizării venitului şi nu în virtutea 
contractului de asigurare. 

 Obiectivele sistemului de asigurări sociale de sănătate sunt protejarea 
asiguraţilor faţă de costurile serviciilor medicale în caz de boală sau accident şi asigurarea 
protecţiei asiguraţilor în mod universal, echitabil şi nediscriminatoriu în condiţiile utilizării 
eficiente a fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.  Aceste obiective se 
realizează pe baza principiului solidarităţii şi subsidiarităţii în constituirea şi utilizarea 
fondurilor precum şi în temeiul principiului participării obligatorii la constituirea fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 

 Curtea Constituţională a reţinut în jurisprudenţa sa că obligativitatea asigurării 
şi contribuţiei la sistemul asigurărilor sociale de sănătate, trebuie analizată în legătură cu un 
alt principiu care stă la baza acestui sistem şi anume, principiul solidarităţii (decizia CC 
705/2007, 658/2009, 1011/2009, 847/2011). 

 Curtea Constituţională a statuat de asemenea că sistemul asigurărilor sociale 
de sănătate îşi poate realiza obiectivul principal datorită solidarităţii celor care contribuie.  

 Obţinerea calităţii de asigurat despre care vorbeşte art.259 alin.7 din Legea 
95/2006 se referă doar la raporturile dintre Casa de Asigurări şi asigurat, neavând relevanţă 
asupra obligativităţii plăţii contribuţiei. 

Din conţinutul actelor normative arătate reiese că persoanele care exercită profesii 
liberare respectiv persoanele autorizate să desfăşoare activităţi independente au obligaţia să 
depună declaraţii privind obligaţiile la FNUASS şi a plăţii contribuţiei aferente veniturilor 
independent de încheierea unui contract. 

Contribuţia la FNUASS este o creanţă bugetară şi prin urmare obligaţia de plată şi  
executarea ei se poate realiza doar  potrivit art. 110 din Cod pr. fisc., în baza unui titlu de 
creanţă şi a unui titlu executoriu. Din construcţia codului de procedură fiscală reiese 
necesitatea întocmirii iniţiale a titlului de creanţă, care devine titlu executoriu la data la care 
creanţa fiscală este scadentă prin expirarea termenului de plată sau a termenului prevăzut de 
lege.  

 Titlul de creanţă, potrivit art. 110 al 3 din OG nr. 92/2003 este actul prin care 
se stabileşte şi se individualizează creanţa fiscală, întocmit de organele competente sau de 
persoanele îndreptăţite potrivit legii.  

 Potrivit art. 85 al 1 din OG nr. 92/2003 impozitele, taxele, contribuţiile şi alte 
sume datorate bugetului general consolidat se stabilesc astfel: 

    a) prin declaraţie fiscală, în condiţiile art. 82 alin. (2) şi art. 86 alin. (4); 
     b) prin decizie emisă de organul fiscal, în celelalte cazuri. 
Organul fiscal putea emite decizia de impunere din oficiu, întrucât, potrivit art.216, 

259 alin.7, 261 din Legea 95/2006, Casele de Asigurări de Sănătate au abilitarea legală de a 
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proceda la recuperarea sumelor restante datorate fondului şi a majorărilor de întârziere 
aferente în condiţiile O.G. nr. 92/2003.   

 Rezultă, aşadar, că organul fiscal putea emite decizia de impunere din oficiu, întrucât, 
potrivit art.216, 259 alin.7, 261 din Legea 95/2006, Casele de Asigurări de Sănătate aveau 
abilitarea legală de a proceda la recuperarea sumelor restante datorate fondului şi a 
majorărilor de întârziere aferente în condiţiile O.G. nr. 92/2003.   

 Raportat la prevederile art. 216 din Legea nr. 95/2006, potrivit cu care, în 
cazul neachitării la termen, conform legii, a contribuţiilor datorate fondului de către 
persoanele fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de ANAF, 
CNAS, prin casele de asigurări sau persoane fizice ori juridice specializate, procedează la 
aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor cuvenite bugetului fondului 
şi a majorărilor de întârziere în condiţiile O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicat.              Astfel, norma legală cuprinsă în art. 216 din Legea nr. 95/2006 
trimite în mod explicit la dispoziţiile cuprinse în Codul de procedură fiscală atunci când 
menţionează atribuţiile execuţionale ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate de a emite 
deciziile de impunere care constituie titlul de creanţă. 

 Cât priveşte, modalitatea de stabilire a majorărilor de întârziere aferente 
obligaţiilor fiscale neachitate, tribunalul a constatat ca termenele de plată a contribuţiei către 
FNUASS sunt reglementate de prev.art.257 alin.5 din Legea 95/2006 coroborate cu art.8 din 
Normele metodologice ale acestei legi stabilite prin ordinul CNAS nr.617/2007 conform 
căruia plata contribuţiei curente se efectuează trimestrial, iar plata contribuţiei prin 
regularizare anuală se poate efectua până în cea de-a 61 zi de la comunicarea deciziei de 
impunere anuale, dată de la care se achită accesoriu. 

 Prin urmare, neplata contribuţiei de asigurări de sănătate la termenele de 
scadenţă de către reclamantă duce la stabilirea de majorări şi penalităţi de întârziere în 
conformitate cu art.119 şi 120 din Codul de procedură fiscală.  

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamantul C.A.C., solicitând 
modificarea în întregime a sentinţei atacate, cu admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată la 
instanţa de fond. 

 În motivare s-a arătat că la data de 13.12.2012, Casa de Asigurări de Sănătate a 
judeţului Cluj a emis Decizia de impunere din oficiu nr. 373543/1 din 13.12.2012 prin care au 
fost stabilite în sarcina subsemnatului contribuţii de plată la Fondul Naţional Unic de 
Asigurări Sociale pentru anii 2008-2012 în cuantum de 23.318 lei. 

La aceeaşi dată CAS-Cluj a emis şi Decizia de impunere din oficiu nr. 373543/2 din 
13.12.2012 prin care au fost stabilite în sarcina subsemnatului contribuţii la Fondul Naţional 
Unic de Asigurări Sociale pentru anii 2008-2012, reprezentând dobânzi (majorări de 
întârziere) în cuantum de 16.075 lei. 

Apreciind nelegale ambele Decizii ale autorităţii administrative, am formulat o 
contestaţie administrativă care a fost însă respinsă prin Decizia CAS-Cluj nr. E 
308/09.04.2014. 

Între timp, recurentul a fost nevoit să achit atât suma privind debitul principal în 
cuantum de 23.318 lei stabilită prin Decizia nr. 373543/1, dar şi suma de 16.075 lei, 
reprezentând accesorii (majorări de întârziere) stabilită prin Decizia nr. 373543/2, cu atât mai 
mult cu cât în privinţa acestei ultime sume au fost declanşate procedurile de executare silită, 
respectiv somaţia de plată. 

Prin sentinţa civilă nr. 5965/2014 pronunţată de către Tribunalul Cluj, instanţa de fond 
a respins ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată formulată de către subsemnatul. 

În analiza prezentului recurs, arată că instanţa de fond a omis să se pronunţe cu privire 
la aspectele esenţiale invocate în susţinerea acţiunii promovate. 
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Din această perspectivă critică sentinţa civilă sus menţionată şi implicit actele 
administrative atacate având în considerare şi următoarele argumente. 

II. Nelegalitatea actelor administrativ fiscale sub aspect procedural, având în vedere 
dispoziţiile din Codul de procedură fiscala. 

Urmează să observaţi că actele fiscale contestate au fost încheiate de către organele 
CAS Cluj, cu încălcarea normelor imperative care reglementează modalitatea de desfăşurare 
a inspecţiei fiscale instituită de Codul de procedură fiscală. 

(i) Sub un prim aspect, vă solicităm să reţineţi că autoritatea administrativă a încălcat 
dispoziţiile legale privitoare la dreptul la informare a contribuabilului. 

Recurentul nu a fost informat pe parcursul desfăşurării controlului în legătură cu 
constatările şi implicaţiile fiscale cuprinse în decizia de impunere şi nu am primit nicio 
informare prealabil cu privire la constatările pe care urmează sa fie stabilite prin Decizia de 
impunere. 

Trecând peste împrejurarea că în speţă nu a fost respectată niciuna dintre prevederile 
legale instituite în scopul de a asigura o informare corectă şi efectivă, prealabilă desfăşurării 
controlului şi stabilirii obligaţiilor de plată prin decizia de impunere, nici în ceea ce priveşte 
desfăşurarea verificărilor, stabilirea măsurilor şi luarea deciziei, reprezentanţii CAS Cluj nu 
şi-au îndeplinit nici obligaţia de a ne informa cu privire la constatările efectuate, suprimându-
ne totodată şi dreptul de a exprima vreo obiecţiune sau de a formula vreo apărare în ceea ce 
priveşte aspectele reţinute. 

Or, potrivit prevederilor art. 107 din Codul de procedură fiscală „contribuabilul va fi 
informat pe parcursul desfăşurării inspecţiei fiscale asupra constatărilor rezultate din inspecţia 
fiscală. La încheierea inspecţiei fiscale, organul fiscal va prezenta contribuabilului 
constatările şi consecinţele lor fiscale, acordându-i acestuia posibilitatea de a-şi exprima 
punctul de vedere potrivit art. 9 alin. (1), cu excepţia cazului în care bazele de impozitare nu 
au suferit nici o modificare în urma inspecţiei fiscale sau a cazului în care contribuabilul 
renunţă la acest drept şi notifică acest fapt organelor de inspecţie fiscală". 

Totodată, potrivit alin 4 din acelaşi text de lege, contribuabilul are dreptul să prezinte, 
în scris, punctul de vedere cu privire la constatările inspecţiei fiscale. 

În acelaşi sens sunt şi prevederile art. 9 din Codul de procedură fiscală, care instituie, 
cu titlu de principiu, obligaţia organelor de control de a asigura contribuabilului dreptul de a 
fi ascultat, decizia neputând fi luată tară a fi avut în vedere şi susţinerile, documentele sau 
informaţiile pe care persoana verificată le consideră relevante în ceea ce priveşte soluţia ce 
urmează a fi adoptată. 

Astfel, potrivit art. 9 alin. 1 din actul normativ indicat „înaintea luării deciziei organul 
fiscal este obligat să asigure contribuabilului posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere 
cu privire la faptele şi împrejurările relevante în luarea deciziei". 

În acest context, arată că nu au fost respectate prev. art. 44 şi art. 45 din O.G. 
nr.92/2003, conform cărora: "ART. 44 - (2) Actul administrativ fiscal se comunică prin 
remiterea acestuia contribuabilului/împuternicitului, dacă se asigură primirea sub semnătură a 
actului administrativ fiscal sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. 

(21) Actul administrativ fiscal poate fi comunicat şi prin alte mijloace cum sunt fax, e-
mail sau alte mijloace electronice de transmitere la distanţă, dacă se asigură transmiterea 
textului actului administrativ fiscal şi confirmarea primirii acestuia şi dacă contribuabilul a 
solicitat expres acest lucru. 

ART. 45 Opozabilitatea actului administrativ fiscal 
(1) Actul administrativ fiscal produce efecte din momentul în care este comunicat 

contribuabilului sau la o dată ulterioară menţionată în actul administrativ comunicat, potrivit 
legii. 



21 
 

(2) Actul administrativ fiscal ce nu a fost comunicat potrivit art.44 nu este 
opozabil contribuabilului şi nu produce niciun efect juridic. " 

De remarcat că în cazul de faţă, decizia de impunere privind obligaţiile accesorii a fost 
comunicată în aceeaşi zi cu decizia referitoare la obligaţiile principale. 

Procedând astfel, considerăm că autoritatea administrativă a încălcat dispoziţiile 
legale exprese referitoare la îndeplinirea condiţiilor necesare în realizarea unei activităţi de 
inspecţie fiscală cu respectarea drepturilor contribuabililor de a se apăra cu privire la orice 
aspecte apreciate de organul de control ca nefiind în conformitate cu prevederile legale. 

Actele administrative, astfel întocmite, constituie, în realitate, manifestări 
discreţionare ale autorităţii administrative, care printr-un exces de putere procedează la 
stabilirea unor obligaţii suplimentare de plată în sarcina subsemnatului, tară a ne acorda 
posibilitatea de a ne pregăti şi apăra corespunzător. 

Procedând astfel, este lăsat fără efect inclusiv principiul bunei credinţe care trebuie să 
stea la baza oricăror relaţii dintre contribuabili şi organele fiscale, principiu esenţial 
reglementat de dispoziţiile art. 12 din Codul de procedură fiscală, potrivit cărora „relaţiile 
dintre contribuabili şi organele fiscale trebuie să fie fundamentate pe bună-credinţă, în scopul 
realizării cerinţelor legii". 

În consecinţă, faţă de toate aspectele anterior menţionate, arată că, Deciziile de 
impunere, au fost încheiate de către funcţionarii CAS - Cluj, cu încălcarea normelor 
imperative care reglementează modalitatea de desfăşurare a inspecţiei fiscale instituită de 
Codul de procedură fiscală, actele contestate fiind, lovite de nulitate. 

Din această perspectivă, raţiunea instituirii acestei reguli a fost aceea de a se asigura o 
corectă verificare şi stabilire a situaţiei de fapt, organele de control având, potrivit art.7 din 
acelaşi act normativ obligaţia de a verifica, obţine şi utiliza toate informaţiile şi documentele 
necesare pentru determinarea corectă a situaţiei fiscale a contribuabilului. 

Or, faţă de împrejurarea că obligaţia de a exercita un rol activ, de a identifica şi avea 
în vedere toate circumstanţele edificatoare ale fiecărui caz, a fost instituită cu titlu de 
principiu în sarcina organelor de control, în cuprinsul art.7 din Codul de procedură fiscală, 
rezultă că actele administrativ fiscale întocmite cu nerespectarea acestor prevederi sunt vădit 
nelegale. 

(ii) Necompetenţa materială a Casei Naţională de Asigurări de Sănătate şi caselor 
judeţene pentru a stabili contribuţiile de asigurări sociale de sănătate şi obligaţiile fiscale 
accesorii, în lipsa unor declaraţii ale contribuabilului, 

În acest sens solicită să se aibă în vedere nelegalitatea prevederilor art. 35 alin. (1) din 
Ordinul preşedintelui CNAS nr. 617/2007, în privinţa posibilităţii organului competent al 
Casei de Asigurări de Sănătate de a emite decizii de impunere. 

Prin sentinţa civilă nr. 835 din 8 februarie 2012 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a 
VIII-a de Contencios Administrativ şi Fiscal, pronunţată în dosarul nr. 9914/2/2011, 
dispoziţiile art. 35 alin. (1) din Ordinul nr. 617/2007 au fost anulate  cu efecte orga omnes. 

Desigur această sentinţă are putere de lucru judecat şi în prezenta cauză, în condiţiile 
în care s-a pronunţat deja irevocabil cu privire la aceleaşi aspecte invocate în prezentul dosar. 

Practic, puterea de lucru judecat a unei hotărâri judecătoreşti semnifică faptul că „o 
cerere nu poate fi judecată în mod definitiv decât o singură dată (bis de eadem re ne sit actio), 
iar hotărârea este prezumată a exprima adevărul şi nu trebuie contrazisă de o altă hotărâre (res 
iudicata proveritate habetur) " 

Subliniază în acest sens faptul că potrivit regulilor cuprinse în art. 1 alin. (3) şi art. 32-
33 C. pr. fisc, competenţa în materie fiscală revine organelor fiscale pentru întreaga activitate 
de administrare a impozitelor şi taxelor. Trebuie observat însă faptul că există o competenţă 
materială specială conferită altor organe ale administraţiei publice centrale, prin acte 
normative care derogă de la dispoziţiile Codului de procedură fiscală. în acest sens, prin 
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dispoziţiile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii a fost conferită Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate şi entităţilor subordonate doar competenţa de aplicare a 
măsurilor de executare silită pentru recuperarea debitelor restante la Fondul naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate, reprezentând debite principale şi obligaţii fiscale accesorii. 
Această competenţă materială specială, limitată doar la faza executării silite a obligaţiilor 
fiscale, este configurată de următoarele texte din Legea nr. 95/2006: 

Art. 216. "În cazul neachitării la termen, potrivit legii, a contribuţiilor datorate 
fondului de către persoanele fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face 
de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, denumită în continuare ANAF, CNAS, prin 
casele de asigurări sau persoane fizice ori juridice specializate, procedează la aplicarea 
măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor cuvenite bugetului fondului şi a 
majorărilor de întârziere în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare". 

Art. 261. "(2) CNAS aprobă norme privind desfăşurarea activităţii de executare silită 
a creanţelor datorate fondului de către persoanele fizice, altele decât cele pentru care 
colectarea veniturilor se face de ANAF.... 

(4) în cazul neachitării în termen a contribuţiilor datorate fondului, aplicarea măsurilor 
de executare silită pentru încasarea sumelor datorate şi a majorărilor de întârziere se 
realizează potrivit procedurilor instituite de Legea nr. 571/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi normelor aprobate prin ordin al preşedintelui CNAS, cu avizul 
consiliului de administraţie". 

După cum se poate observa, competenţa materială specială a caselor judeţene de 
asigurări de sănătate este limitată la faza executării silite. Per a contrario, este evident faptul 
ca aceste entităţi nu au niciun fel de atribuţii în fazele anterioare executării silite, cum ar fi 
etapa stabilirii impozitelor şi taxelor, efectuarea inspecţiei fiscale sau soluţionarea 
contestaţiilor împotriva actelor administrative fiscale . 

Acolo unde legiuitorul a dorit să confere altor organe decât celor fiscale competenţa 
pentru toate etapele procedurii, a făcut-o în mod expres (fiind de altfel de principiu faptul că 
în toate cazurile competenţa poate fi conferită doar expres, explicit, iar nu tacit). De pildă, 
potrivit art. 12 alin. 2 din O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu[1], "Activitatea 
privind declararea, stabilirea, verificarea şi colectarea, inclusiv soluţionarea contestaţiilor 
privind contribuţiile şi taxele la Fondul pentru mediu datorate de către persoanele juridice şi 
fizice, precum şi îndeplinirea măsurilor asigurătorii şi procedura de executare silită se 
realizează de către Administraţia Fondului, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare". 

Reaminteşte în acest context, că într-o primă etapă, Curtea de Apel Cluj a admis 
excepţia de nelegalitate a art. 35 din Ordinul Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate nr. 617/2007, care permitea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi entităţilor 
subordonate stabilirea contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate şi a obligaţiilor fiscale 
accesorii . 

În condiţiile în care prin sentinţa civilă nr. 835 din 8 februarie 2012 a Curţii de Apel 
Bucureşti - Secţia a VIII-a de Contencios Administrativ şi Fiscal, pronunţată în dosarul nr. 
9914/2/2011, dispoziţiile art. 35 alin. (1) din Ordinul nr. 617/2007 au fost deja anulate, 
apreciem ca acestea produc efecte şi în prezenta cauză. Sentinţa anterior menţionată a fost 
deja publicată în Monitorul Oficial nr. 243 din 4 aprilie 2014, astfel încât s-a asigurat efectul 
opozabilităţii erga omnes a dispoziţiilor nelegale a actului normativ atacat. 

Din această perspectivă, chiar dacă sentinţa sus menţionată a fost publicată în 
Monitorul Oficial doar în aprilie 2014, trebuie să avem în vedere că această sentinţă a fost 
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pronunţată în data de 8 februarie 2012, aşadar cu mult timp înainte de emiterea celor doua 
Decizii atacate. 

Ori, în acest context, în care deja există o hotărâre definitivă şi irevocabilă, publicată 
în monitorul oficial, în care se analizează aceeaşi problemă (posibilitatea generală a organelor 
CAS să emită decizii de impunere, indiferent de data emiterii lor în concret) în baza aceluiaşi 
temei juridic, doar calea procedurală aleasă fiind diferită, implicând efecte diferite (în timp, 
precum şi cu privire la modul de soluţionare a cererii: într-una caz se anulează actul cu efecte 
pentru viitor, iar în ipoteza excepţiei de nelegalitate nu se mai ia actul în considerare în 
dosarul respectiv), este clar că soluţiile instanţelor nu pot să nu ţină seama de această 
dezlegare a pricinii oferite de către ICCJ. 

Practic, în condiţiile în care prin sentinţa civila nr.835/2012 s-au anulat parţial 
dispoziţiile art. 35 alin. 1 din Ordinul nr. 617/2007 tocmai datorită faptului că încălcau 
normele Codului de procedură fiscală încă de la data emiterii (anul 2007), în prezent nu se 
mai poate respinge excepţia de nelegalitate a aceleiaşi prevederi, întemeiată pe motive 
identice, considerându-se că la data emiterii deciziilor de impunere contestate în acţiunea 
principală aceleaşi prevederi ar fi fost în concordanţă cu dispoziţiile aceluiaşi Cod de 
procedură civilă. 

În consecinţă întrucât emiterea Deciziilor atacate s-a bazat pe o serie de dispoziţii 
nelegale, instanţa trebuie să ia în considerare această situaţie, pentru a nu permite, în 
principiu, promovarea şi menţinerea unor acte administrative fiscale prin intermediul unor 
dispoziţii declarate deja nelegale. 

Fiind vorba despre situaţii similare, nu se poate crea o situaţie mai favorabilă în 
privinţa unora sau altora dintre justiţiabili doar în funcţie de data publicării în Monitorul 
Oficial a respectivei hotărârii. în esenţă procedura de emitere a deciziilor de impunere emise 
în baza dispoziţiile art. 35 alin. (1) din Ordinul nr. 617/2007 a fost nelegală chiar de la bun 
început. 

În consecinţă, apreciază că şi din această perspectivă se impune anularea Deciziilor de 
impunere atacate. 

(iii) Sub un alt aspect, vă rugăm să constataţi că stabilirea obligaţiilor de plată cu titlu 
de contribuţii de sănătate, prin preluarea datelor referitoare la persoanele care realizează 
venituri în baza Protocolului încheiat între CNAS şi ANAF nr. 5282/2007 P9S896/30J0.2007 
s-a efectuat cu încălcarea art. 124 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene 
(TFUE) 

În acest context, se remarcă că accesul preferenţial al CAS - Cluj la baza de date a 
administraţiei fiscale s-a realizat cu încălcarea prevederilor art. 124 din TFUE, rară a exista 
un considerent de ordin prudenţial în înţelesul prevederilor TFUE. 

Protocolul încheiat între autoritatea naţională fiscală şi CNAS prin care s-a 
reglementat transferul bazei de date privind veniturile realizate de cetăţenii de la autoritatea 
naţională fiscală către CNAS, respectiv CAS dovedeşte în mod limpede că ne aflăm în 
prezenţa unui acces preferenţial astfel cum este definit în art. 124 din TFUE. 

 
În mod evident această prelucrare a datelor personale de către CAS - Cluj, autoritatea 

căreia nu i-au fost destinate iniţial aceste date, generează, cu caracter retroactiv, prejudicii 
patrimoniale faţă de recurent. 

În acelaşi timp, operaţiunea de transfer a bazei de date, făcute cu scopul de a stabili în 
sarcina cetăţenilor a unor obligaţii de plată cu titlu de contribuţie socială, nu se circumscrie 
nici noţiunii de considerent de ordin prudenţial în înţelesul art. 124 din TFUE. 

În aceste condiţii, mai arată că autoritatea administrativă CAS - Cluj a utilizat datele 
persoanele ale subsemnatului cu încălcarea prevederilor Legii 677/2001 a protecţiei datelor 
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cu caracter personal şi a Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice. 

III. Nelegalitatea actelor administrativ fiscale sub aspect substanţial. 
Recurentul nu a încheiat un contract de asigurări cu casa de asigurări, iar deciziile de 

impunere emise pe baza veniturilor comunicate de ANAF sunt nelegale. 
În primul rând art. 211 alin. 1 din Legea nr. 95/2006 stabileşte condiţiile pentru ca o 

persoană, cetăţean român cu domiciliul în România, să devină asigurat trebuie să facă 
„dovada plăţii contribuţiei la fond, în condiţiile prezentei legi", iar în continuare se 
menţionează că „persoana în cauză încheie un contract de asigurare cu casele de asigurări de 
sănătate, direct sau prin angajator". 

Aşadar, textul Legii nr. 95/2006 este foarte clar, stabilind că dobândirea calităţii de 
asigurat pentru un cetăţean român cu domiciliul în România este plata care urmează a se face 
în baza unui contract de asigurare. La baza raportului juridic de asigurare se află contractul. 
Calitatea de asigurat nu rezultă ope legis aşa cum în mod greşit se susţine de către unii autori. 

Acestei concluzii nu i se poate opune decât art. 208 alin. 3 din Legea nr. 95/2006 care 
prevede că „asigurările sociale de sănătate sunt obligatorii şi funcţionează ca un sistem 
unitar". Acest text de lege este ambiguu în contextul condiţiilor stabilite de art. 211, odată ce 
acesta din urmă reglementează expres condiţiile de dobândire a calităţii de asigurat. 

Legiuitorul a înţeles să lege naşterea acestui raport juridic de încheierea unui contract 
de asigurare, căci altfel art. 211 nu ar avea nici un rost. Existenţa obligaţiei de plată a acestei 
contribuţii ope legis nu ar putea fi reţinută decât în lipsa reglementării necesităţii încheierii 
unui contract de asigurare. Aşadar, dacă Legea nr. 95/2006 ar fi conţinut doar art. 208, fără a 
fi avut în conţinutul său şi art. 211 se putea susţine caracterul ope legis. Evident că pentru cei 
ce au încheiat contract de asigurare plata este obligatorie şi în acest sens trebuie interpretat 
art. 208 alin. 3. 

De asemenea, această concluzie este susţinută şi de alte dispoziţii din Legea nr. 
95/2006 care nu fac referire la „obligaţia de plată a contribuţiei", ci la obligaţia de a se 
asigura în condiţiile art. 211; în acest sens, spre exemplu art. 213 alin 4 prevede că persoanele 
ce nu sunt prevăzute la art. 213 alin. 1 şi 3 (adică persoanele asigurate fără plată) „au 
obligaţia să se asigure în condiţiile art. 211", adică să încheie contract.. 

O dovadă în sensul inexistenţei obligaţiei de plată a avocaţilor a acestei contribuţii o 
reprezintă chiar modificarea adusă Codului fiscal prin O.U.G. nr. 125/2011 în care se 
precizează expres că toate persoanele datorează această contribuţie, chiar şi cele care nu 
realizează venituri, iar plăţile se stabilesc prin decizie de impunere, pe baza declaraţiei de 
venit estimat/declaraţiei privind venitul realizat sau pe baza normelor de venit. Aşadar, acum 
legiuitorul a înţeles să stabilească ope legis această obligaţie de plată a contribuţiei sociale de 
sănătate şi a eliminat existenţa contractului de asigurare şi a stabilit şi modalitatea de stabilire 
prin decizie prin decizie de impunere pe baza declaraţiei de venit estimat/declaraţiei privind 
venitul realizat sau pe baza normelor de venit. 

Dispoziţiile Legii nr. 95/2006 sunt contradictorii şi că starea actuală deficitară privind 
impunerea şi colectarea asigurărilor sociale de sănătate sunt o realitate, fiind recunoscute 
chiar de legiuitor prin expunerea de motive la OUG nr. 125/2011 în care principial se 
identifică „necesitatea perfecţionării continue a legislaţiei fiscale, de conjunctura economică 
actuală, de principalele caracteristici ale politicii bugetare a României în perioada următoare, 
care vor fi subordonate obiectivelor de susţinere a creşterii economice", iar, în special privind 
subiectul acestui articol, se identifică „contextul în care este necesară continuarea 
simplificării şi unificării legislaţiei şi a administrării contribuţiilor sociale obligatorii datorate 
de persoanele fizice". 

Alte argumente ce susţin lipsa obligaţiei de plată a contribuţiei sociale de sănătate: 
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• Art. 4 alin. 3 din H.G. nr. 972/2006 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate, precum şi art. 222 din Legea nr. 95/2006 reglementează dreptul 
asiguratului de a fi informat cel puţin o dată pe an prin casele de asigurări asupra serviciilor 
de care beneficiază, nivelul de contribuţie personală şi modalităţile de plată, precum şi asupra 
drepturilor şi obligaţiilor sale. 

Aşadar, aceste drepturi sunt stabilite doar pentru cei ce au calitate de asiguraţi, iar 
aceştia nu sunt potrivit art. 211 decât cei ce au încheiat un contract de asigurare. De altfel, 
chiar şi în art. 4 alin. 4 din H.G. 972/2006 se prevede obligativitatea încheierii contractului de 
asigurare cu casele de asigurări direct sau prin angajator. Legiuitorul a stabilit anumite 
drepturi pentru persoanele asigurate, astfel că a admite că există şi persoane neasigurare 
(adică rară respectarea art. 211) care ar datorate aceste contribuţii înseamnă a recunoaşte 
implicit şi că aceste persoane nu au dreptul la informare. Cum legiuitorul a stabilit expres ce 
drepturi au persoanele asigurare, adică cele ce au încheiat un contract, implicit a stabilit că 
celelalte persoane nu sunt asiguraţi şi nu au acest drept. 

• Daca Legea nr. 95/2006 ar fi stabilit un sistem obligatoriu de plată al acestor 
contribuţii nu ar fi trebuit să condiţioneze plata acestora de prestarea serviciilor medicale. 

Dacă ar fi fost obligatorii implicit mecanismul de funcţionare ar fi trebuit să fie 
independent de faptul plăţii, adică persoana care nu a încheiat contract de asigurare să fi putut 
beneficia de serviciile medicale chiar dacă nu au contract (odată ce ar fi fost ope legis), iar 
aceasta să fie un simplu debitor ce urma să achite de bunăvoie sau să fie executat silit. Or, 
dimpotrivă art. 211 alin. 11 stabileşte categoric că „asiguraţii au dreptul la pachetul de bază 
de servicii medicale de la data începerii plăţii contribuţiei la fond. Din altă perspectivă 
această modalitate de reglementare este corectă, suprapunându-se noţiunii de contribuţie, căci 
numai impozitul este o plată bănească obligatorie, generală şi fără obligaţia statului de a 
presta plătitorului un echivalent direct şi imediat (art. 7 pct. 10 din Codul fiscal). 

• Art. 220 din Legea nr. 95/2006 reglementează tipul de servicii de care beneficiază 
persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat. Deci, legiuitorul prin această dispoziţie 
recunoaşte că există categorii de persoane care nu fac dovada calităţii de asigurat şi care 
totuşi beneficiază de anumite servicii. 

S-ar putea susţine că în această categorie ar intră persoanele ce nu realizează venituri, 
însă acest argument nu este susţinut de modul de redactare a acestui text şi nici de condiţiile 
din art. 211 ce stabileşte modul de dobândire a calităţii de asigurat. Art. 220 priveşte generic 
persoanele ce nu fac dovada calităţii de asigurat. Dacă s-ar fi vizat strict categoria persoanelor 
ce nu realizează venituri trebuia să menţioneze expres că „persoanele ce nu realizează 
venituri beneficiază de servicii medicale numai în cazul urgenţelor...". Concluzia ce se 
desprinde este că pot fi şi persoane care nu sunt asigurate, unele beneficiind de servicii 
medicale în virtutea legii, dar şi altele care neîncadrându-se în enumerarea legală nu 
beneficiază de servicii medicale pentru că nu au calitatea de asigurat nici legal, nici 
convenţional. 

• Art. 259 alin. 4 din Legea nr. 95/2006 stabileşte că persoanele care nu sunt salariate 
au obligaţia să comunice direct casei de asigurări alese veniturile pe baza contractului de 
asigurare. Fără îndoială textul stabileşte că raportul juridic are o natură contractuală ce are la 
bază voinţa persoanei, odată ce face trimitere la casa de asigurări aleasă şi obligaţia este pe 
baza contractului de asigurări. 

IV. Nelegalitatea Deciziei de impunere din oficiu nr. 373543/2 din 13.12.2012 emise 
de Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Cluj reprezentând accesorii (dobânzi ş majorări 
de întârziere) 

Trecând peste argumentele invocate anterior referitoare la Deciziile de impunere şi 
faptul că obligaţiile accesorii suplimentare, constând în dobânzi, majorări şi penalităţi de 
întârziere, stabilite în sarcina subsemnatului prin Decizia nr. 373543/2 din 13.12.2012, 



26 
 

urmează să fie înlăturate în virtutea principiului „accesoriul urmează regula principalului" 
(„accesorium sequitur principalem"), vom dezvolta succint şi câteva motive de nulitate 
specifice acestui act administrativ fiscal. 

(i) Prin Decizia nr. 639/2014 pronunţată în dosarul 9696/2/2012, ICCJ a oferit o 
dezlegare a problemei referitoare la obligaţiile de plată a penalităţilor şi majorărilor de 
întârziere la Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale ( denumit în continuare "FNUASS")- 

În cauza respectivă, soluţionată în contradictoriu cu CJAS Ilfov, decizia de impunere 
referitoare la obligaţiile de plată principale către FNUASS a fost comunicată contribuabilului, 
împreună cu obligaţiile de plată accesorii, în mod identic cu prezenta cauză. 

ÎCCJ a statuat în acest caz că autoritatea administrativă, CJAS Ilfov, nu şi-a îndeplinit 
practic obligaţia de informare prealabilă a contribuabilului, obligaţie fundamentală care 
derivă atât din prevederile art. 31 alin 2 din Constituţie, cât şi din legea specială, respectiv art. 
222 din Legea nr. 95/2006, motiv pentru a dispus anularea deciziei de impunere privind plata 
accesoriilor, respectiv majorările şi penalităţile de întârziere, calculate la debitul principal. 

În condiţiile în care recurentul a depus declaraţiile fiscale la autorităţile administraţiei 
fiscale judeţene, de unde CAS-Cluj le-a preluat pentru stabilirea obligaţiilor de plată 
principale, în mod firesc în sarcina acestei instituţii revenea şi obligaţia corelativă de 
informare atât cu privire obligaţiile de plată principale cât şi ulterior a obligaţiilor de plată 
accesorii. 

În mod evident, stabilirea obligaţiilor de plată accesorii la data de 13.12.2012, prin 
Decizia 373543/2 din 13.12.2012, în aceeaşi zi cu data stabilirii obligaţiilor principale, s-a 
realizat iară încunoştinţarea sa şi fără o prealabilă informare pentru a oferi cel puţin 
posibilitatea contribuabilului de a se conforma benevol obligaţiilor de plată impuse în acest 
sens. 

Mai mult deşi a achitat obligaţiile principale stabilite, autoritatea administrativă a 
trecut la procedura de executare silită a recurentului în privinţa obligaţiilor accesorii. 

(ii) De asemenea, prin Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 2/2014, aprobată prin 
Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 550 din 7 aprilie 2014 s-a stabili faptul că 
contribuabili nu trebuie să plătească dobânzile şi penalităţile accesorii pentru perioada 
cuprinsă între termenul de plată prevăzut de Legea nr. 571/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi data comunicării deciziei de plăţi anticipate, inclusiv. 

În situaţia în care organul fiscal comunică contribuabililor deciziile de plăţi anticipate 
după expirarea termenelor de plată prevăzute de Legea nr. 571/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, aceştia nu datorează accesorii pentru perioada cuprinsă între termenul 
de plată prevăzut de Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi data 
comunicării deciziei de plăţi anticipate, inclusiv. 

În acest sens, Comisia fiscală a interpretat dispoziţiile legale şi a precizat că potrivit 
prevederilor "pct. 44.1 din Normele metodologice” date în aplicarea art. 45 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, organul fiscal nu poate pretinde executarea obligaţiei stabilite în 
sarcina contribuabilului prin actul administrativ, dacă acest act nu a fost comunicat 
contribuabilului, potrivit legii 

Contribuabilii cărora nu le sunt incidente prevederile art. 82 alin. (2) din Legea nr. 
571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, teza a 2-a, întrucât nu au avut obligaţia 
efectuării de plăţi anticipate în anul precedent, au obligaţia efectuării plăţilor anticipate pentru 
anul curent, pentru sumele cu titlu de impozit sau contribuţii sociale înscrise în decizie şi 
pentru care termenele de plată au expirat, la data comunicării de către organul fiscal a deciziei 
de impunere pentru plăţi anticipate. 

În situaţia în care organul fiscal comunică contribuabililor deciziile de plăţi anticipate 
după expirarea termenelor de plată prevăzute de Legea nr. 571/2003, cu modificările şi 
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completările ulterioare, aceştia nu datorează accesorii pentru perioada cuprinsă între termenul 
de plată prevăzut de Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi data 
comunicării deciziei de plăţi anticipate, inclusiv." 

Faţă de cele de mai sus, consideră că stabilirea şi calcularea obligaţiilor accesorii s-a 
făcut cu încălcarea normelor legale în vigoare, sens în care solicită anularea Deciziei nr. 
373543/2 din 13.12.2012 şi pe cale de consecinţă obligarea pârâtei la restituirea sumei de 
16.075 lei, achitată de recurent în baza respectivei Decizii. 

 Prin întâmpinarea înregistrată la data de 10 aprilie 2015 (f.25) intimata CASA DE 
ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE A JUDEŢULUI CLUJ, a solicitat respingerea recursului şi 
menţinerea în totalitate a sentinţei civile atacate. 

În motivare s-a arătat că şi prin întâmpinarea depusa la instanţa de fond a răspuns 
punctual la toate problemele ridicate în prezentul recurs. Din acest motiv, pe cale de excepţie 
invocă nulitatea recursului având în vedere faptul ca nu este motivat în drept, nefiind altceva 
decât o reluare a cererilor acţiunii depuse şi judecate la instanţa de fond. 

Face precizarea că reclamantul invoca decizia 639/2014 referitoare la obligaţiile de 
plata a penalităţilor şi majorărilor de întârziere la FNUASS, dar care nu poate fi luată în 
considerare deoarece nu sunt calculate în mod identic cu prezenta cauza, fapt care reiese din 
simpla lecturare a deciziilor de impunere Deciziile de impunere din oficiu au fost întocmite 
cu respectarea prevederilor art.41-43 şi art. 110 din OG. Nr.92/2003 privind codul de 
procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare} conţinând toate elementele de 
identificare pentru fiecare creanţă în parte baza de calcul, procente, termene scadente, temei 
legal, posibilitatea de a fi contestat, termen de depunere a contestaţiei, ştampila unităţii, 
temeiul de drept, temeiul legal, etc., obligaţiile de plată fiind individualizate distinct pe ani şi 
pe trimestre, inclusiv termenele scadente» (contribuţiile fiind stabilite cu respectarea 
termenului de prescripţie). 

În legătura cu art. 124 TFUE, este adevărat că orice persoană are dreptul la protecţia 
datelor cu caracter personal care o privesc, însă consimţământul persoanei nu este cerut când 
prelucrarea datelor este necesară în vederea unei obligaţii legale a operatorului, precum şi 
când prelucrarea este necesară în vederea aducerii la îndeplinire a unor măsuri de interes 
public sau care vizează exercitarea prerogativelor de autoritate publică, conform art.5 alin.2 
din Legea nr.677/2011 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. 

Accesul preferenţial este permis atunci când se întemeiază pe considerente de ordin 
prudenţial, ori acest protocol a fost parafat tocmai pentru a se verifica plata contribuţiei la 
FNUASS, fond care este componentă a bugetului de stat consolidat, conform art.1 lit. c şi 2 
pct. 28 din Legea nr. 500/2002, deci furnizarea informaţiilor s-a întemeiat pe considerente de 
ordin prudenţial. 

Arată că îşi menţine în totalitate motivele prezentate prin întâmpinare depusa la 
instanţa de fond. 

Fata de cele prezentate solicită respingerea recursului ca fiind neîntemeiata şi invocă 
prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. 

  Analizând sentinţa atacată prin prisma motivelor de recurs şi a apărărilor 
formulate, Curtea reţine următoarele: 

1. Principalul motiv de recurs invocat explicit de recurent şi care face de prisos 
cercetarea celorlalte motive evocate văzut şi prin prisma noilor coordonate procesuale este 
circumscris criticii conform căreia actul administrativ contestat şi implicit sentinţa care-l 
confirmă este nelegal , nelegalitate dedusă din împrejurarea că textul legal în baza căruia a 
fost emis a fost între timp constatat a fi nelegal printr-o hotărâre judecătorească a instanţei de 
contencios administrativ. 
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2. Într-o atare situaţie, dincolo de aspectul factual ce urmează a fi redat mai jos, în 
drept se pune problema efectelor produce de hotărârea judecătorească pronunţată de instanţa 
de contencios administrativ în lumina dispoziţiilor art. 23 din Legea contenciosului 
administrativ nr. 554/2004. 

Întrucât această problemă de drept nu a fost pe deplin clarificată nici în doctrină şi nici 
în jurisprudenţă, recent Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept a tranşat definitiv această chestiune statuând prin Decizia nr. 10 din data de 
11 mai 2015 în dosar nr. 427/1/2015 că: „Dispoziţiile art. 23 din Legea contenciosului 
administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se interpretează în 
sensul că hotărârea judecătorească irevocabilă/definitivă prin care s-a anulat în tot sau în 
parte un act administrativ cu caracter normativ produce efecte şi în privinţa actelor 
administrative individuale emise în temeiul acestuia care, la data publicării  hotărârii 
judecătoreşti de anulare, sunt contestate în cauze aflate în curs de soluţionare pe rolul 
instanţelor judecătoreşti.” 

 Din această perspectivă faţă de imperativul edictat în art. 521 alin. 3 din Codul 
de procedură civilă, Curtea urmează să se conformeze acestei interpretări şi să valorifice 
decizia precitată în sensul celor ce urmează: 

 3. Aşa cum rezultă din probele dosarului pârâta a emis actele administrative 
din litigiu în temeiul şi aplicarea dispoziţiilor art. 35 alin. 1 din  Ordinul Preşedintelui CNAS 
nr. 617/2007. 

 Acest text legal cuprins în acest act administrativ cu caracter normativ a fost 
constatat parţial ca nelegal prin sentinţa civilă nr. 835 din 8 februarie 2012 pronunţată de 
Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal în dosar nr. 
9914/2/2011 rămasă definitivă şi irevocabilă. Această sentinţă a fost publicată în Monitorul 
Oficial al României  partea I nr. 243 din 4 aprilie 2014. 

 Astfel prin această sentinţă s-au anulat în parte dispoziţiile art. 35 alin. 1 din 
Ordinul preşedintelui CNAS nr. 617/2007 în privinţa posibilităţii organului competent al 
CAS de a emite decizii de impunere. 

 Este de notat că la data publicării acestei hotărâri judecătoreşti în publicaţia 
oficială a statului, recte la data de 4 aprilie 2014, actul administrativ emis în baza dispoziţiilor 
din ordinul mai sus amintit constatat ca fiind parţial nelegal era contestat în justiţie pe calea 
contenciosului administrativ, o hotărâre judecătorească definitivă nefiind pronunţată încă în 
această cauză. 

 Astfel, Curtea reţine că litigiul de faţă a demarat la data de 23.09.2013 (data 
poştei aplicată de oficiul poştal de expediţie pe plicul transmis recomandat) când instanţa de 
fond a fost sesizată cu cererea de chemare în judecată  formulată de reclamantul recurent. 

 Aşa fiind, la data de 4 aprilie 2014, litigiul de faţă se afla pe rolul instanţei de 
judecată şi viza contestarea actului administrativ emis în baza şi executarea unei norme legale 
conţinute într-un act administrativ unilateral cu caracter normativ anulate definitiv şi 
irevocabil de instanţa de contencios administrativ. 

 Într-o astfel de situaţie Curtea apreciază că sunt incidente dispoziţiile art. 23 
din Legea nr. 554/2004 în interpretarea dată în mod obligatoriu de Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în decizia nr. 10/2015. 

 În acest sens, Curtea urmează să reţină că actele administrative contestate sunt 
nelegale dat fiind că emitentul acestora era lipsit de competenţă administrativă neavând astfel 
capacitate administrativă de a emite atari acte administrative. 

 Pentru a se reflecta o atare soluţie, Curtea urmează ca în temeiul art. 521 alin.3 
din Codul de procedură civilă raportat la dispoziţiile art. 20 alin. 3, art. 23 şi art. 28 alin. 1 din 
Legea nr. 554/2004 cu aplicarea art. 496 şi art. 498 din Codul de procedură civilă să admită 
recursul declarat de reclamant şi ca o consecinţă să caseze în întregime sentinţa atacată şi 
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rejudecând în fond cauza să admită cererea formulată de reclamantul C.A.C. în contradictoriu 
cu pârâta CASA DE  ASIGURĂRI DE  SĂNĂTATE A JUDEŢULUI CLUJ şi drept urmare 
să anuleze Decizia nr. E308/09.04.2013 şi Deciziile de impunere nr. 373543/1 din 13.12.2012 
şi 373543/2 din 13.12.2012 emise de pârâta. În acest sens, conform art. 117 alin. 1 lit. d) din 
Codul de procedură fiscală, se va  obliga pârâta să restituie reclamantului suma de 39.393 lei, 
împreună cu dobânda fiscală în conformitate cu prevederile art. 124 din Codul de procedură 
fiscală calculată de la data încasării sumei până la restituirea efectivă a acesteia. 

 Cheltuieli de judecată nu s-au solicitat. 
 

Răspunderea patrimonială a autorităţilor publice. Condiţii  
Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 3758 din 30 aprilie 

2015  
Prin Sentinţa civilă nr. 6624/19.12.2014 pronunţată de Tribunalul Cluj a fost 

respinsă acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamantul Z.A. în contradictoriu 
cu pârâtul Primarul Municipiului Cluj-Napoca. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, Tribunalul a reţinut în esenţă următoarele: 
Reclamantul îşi întemeiază pretenţiile pe un prejudiciu care a fost produs, conform 

susţinerilor sale, prin emiterea de către Primarul municipiului Cluj Napoca a două autorizaţii 
de construire în favoarea acestuia, autorizaţii ce au fost anulate ulterior în mod irevocabil de 
către instanţele de judecată, prevalându-se de dispoziţiile Deciziei civile 55/A/26.01.2010 a 
Tribunalului Cluj .  

 Prin această decizie s-a constatat că reclamantul din prezenta cauză construieşte fără 
autorizaţie de construire, fiind obligat la demolarea construcţiei şi aducerea terenului pe care 
se ridică construcţia în starea lui iniţială.  

         Tribunalul apreciază că în mod eronat reclamantul afirmă că întreaga culpă 
pentru situaţia creată aparţine Primarului municipiului Cluj Napoca în condiţiile în care, aşa 
cum reţine şi instanţa de judecată prin Decizia civilă nr. 55/A/2010, dimpotrivă, întreaga 
culpă îi aparţine reclamantului. 

        Astfel, prin sentinţa civilă nr.1023/03 Iunie 2008, pronunţată de Tribunalul Cluj 
– Secţia Mixtă de Contencios Administrativ şi Fiscal, de Conflicte de Muncă şi Asigurări 
Sociale în dosarul nr..../2006 (număr dosar vechi 7209/2006), s-a admis acţiunea formulată de 
reclamantul B.S.C. împotriva pârâţilor Primarul municipiului Cluj-Napoca şi Z.A. şi s-a 
dispus anularea autorizaţiilor de construcţie nr.1148/2006 şi nr.1689/2007, emise de Primarul 
municipiului Cluj-Napoca, precum şi desfiinţarea lucrărilor efectuate în baza acestor 
autorizaţii, dispunându-se totodată, suspendarea efectelor celei de-a doua autorizaţii. 

 Din motivarea acestei hotărâri, rezultă  următoarele: 
 Prin certificatul de urbanism nr.5606/30 Decembrie 2005, s-a certificat 

regimul juridic tehnic şi economic al imobilului reclamantului, stabilindu-se o înălţime 
maximă a construcţiilor de P + 2 (10 m) şi  amplasarea faţă de proprietăţile vecine să fie 
retrasă faţă de limitele laterale, cu minimum 3 metri. 

 În baza acestui certificat s-a emis autorizaţia de desfiinţare nr.92/12 Iulie 2006 
şi autorizaţia de construire nr.1148/12 Iulie 2006. 

 Prin avizele şi hotărârea de  consiliu obţinută, s-a stabilit un regim derogator 
de la prevederile Regulamentului local de urbanism în ceea ce priveşte construcţia ce urma să 
fie edificată, în sensul că amplasarea acesteia a fost autorizată la 1,90 de limita laterală faţă de 
3 metri, cât era prevăzut în certificatul de urbanism menţionat, completându-se R.G.U. 
aferent P.U.G. – ului. 

 Reclamantul a fost sancţionat contravenţional pentru nerespectarea autorizaţiei 
de construire, dispunându-se sistarea imediată a lucrărilor şi începerea demersurilor de intrare 
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în legalitate, astfel că, acesta a depus documentaţia pentru obţinerea autorizaţiei pentru 
modificarea soluţiei constructive. 

 Drept urmare, Primarul municipiului Cluj-Napoca a emis cea de-a doua 
autorizaţie de construire nr.1689/2007, prin care s-a autorizat continuarea lucrărilor la două 
locuinţe cuplate, cu regim de înălţime P + 2 E şi împrejmuire, cu modificarea soluţiei 
constructive în ceea ce priveşte accesul, recompartimentările interioare, dimensiunile 
golurilor şi faţada însă, prin acest act nu s-au prevăzut modificări faţă de distanţa de limita 
laterală a imobilului, prevalându-se de avizul prin care s-a stabilit un regim derogator de 1,9 
metri, aprobat prin H.C.L. 

 Raportat la această situaţie, s-a concluzionat de către instanţa de contencios 
administrativ faptul că în situaţia în care se solicită o derogare de la prevederile 
Regulamentului local de urbanism, este necesar a se emite un nou certificat de urbanism, care 
să specifice noul regim al imobilului însă, reclamantul nu a solicitat un asemenea act, aşa că 
datele din certificatul de urbanism obţinut nu sunt respectate de autorizaţia de construire 
nr.1148/12 Iulie 2006 şi, mai mult, acest certificat a expirat în data de 30 Decembrie 2006, 
astfel că modificarea proiectului autorizat iniţial nu a putut avea la bază acest certificat, motiv 
pentru care şi cea de-a doua autorizaţie este nelegală. 

  De asemenea, s-a reţinut faptul că potrivit raportului de expertiză efectuat în 
cauză, limita laterală faţă de imobilul proprietatea reclamantului nu este respectată de către 
construcţia pârâtului, aceasta fiind de 1,760 – 1,75 ml, fiind sub limita de 1,9 ml. stabilită de 
art.615 Cod civil şi de derogarea aprobată prin H.C.L. nr.83/2006 şi, evident, nu respectă 
prevederile certificatului de urbanism nr.5606/2006 care stabilesc o limită laterală de 3 metri.  

Totodată, s-a avut în vedere şi faptul că pe întreaga lungime a construcţiei 
reclamantului există şase geamuri la parter şi şase geamuri la etaj, la care dacă se adaugă şi 
golurile existente la această faţadă, existând un număr de 22 de deschideri, din care 
majoritatea sunt cu vedere directă înspre ferestrele imobilului reclamantului fiind sub distanţa 
minimă prevăzută de art.615 Cod civil. 

S-a concluzionat prin raportul de expertiză întocmit în cauză că imobilul 
reclamantului din prezenta cauză produce o umbrire imobilului aparţinând pârâtului ca 
urmare a nerespectării distanţelor prevăzute de lege şi de regulamentele de urbanism şi o 
scădere a valorii acestuia cu 10 – 15 %. 

În final, tribunalul a stabilit că există încălcări ale prevederilor art.23, art.32 din 
Regulamentul de urbanism şi ale Legii nr.50/1991, situaţie în care autorizaţiile au fost emise 
cu încălcarea prevederilor legale, impunându-se desfiinţarea lucrărilor. 

Soluţia instanţei de fond a fost menţinută parţial de către Curtea de Apel Cluj prin 
decizia civilă nr.2991/2008, pronunţată în dosar nr.1260/33/2008, mai puţin în ceea ce 
priveşte demolarea lucrărilor executate în baza autorizaţiei de construire (f.43 – 45 dosar). 

Rezultă aşadar din cele redate anterior, că s-a stabilit cu putere de lucru judecat, pe de 
o parte, împrejurarea că reclamantul a edificat un imobil în temeiul unor autorizaţii de 
construire emise nelegal, care au avut la bază certificate de urbanism, fie expirate, fie 
neconforme cu realitatea iar, pe de altă parte, faptul că nu este respectată limita laterală de 
1,90 m şi servitutea de vedere, se produce o umbrire a imobilului d-lui Bonţidean  Samir 
Cornel ca urmare a nerespectării distanţelor prevăzute de lege şi de regulamentul de urbanism 
şi o scădere a valorii acestuia cu 10 – 15%. 

În atare situaţie, a statuat instanţa că se conturează cu puterea evidenţei elementele 
răspunderii civile delictuale ale pârâtului, respectiv fapta culpabilă, prejudiciul, raportul de 
cauzalitate şi, nu în ultimul rând, culpa sa. 

Pentru aceste motive s-a dispus ca pârâtul Primarul Municipiului Cluj Napoca să ia 
măsurile necesare în vederea demolării, respectiv să emită autorizaţia de demolare . 
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Faptul că reclamantul a iniţiat ulterior demersuri pentru a forţa o intrare în legalitate, 
obţinând avizul nr. 16129/943/2010, nu îi conferă automat legitimitate acţiunii introductive 
de instanţă şi nici nu garantau rezultatul scontat de către acesta atâta timp cât autoritatea 
locală era ţinută să respecte termenele şi interdicţiile stabilite de legiuitor ( OUG 7/2011) cât 
şi de dispoziţiile instanţei ce a pronunţat Decizia civilă nr. 55/A/2010  care a obligat pârâta să 
ia măsurile necesare în vederea demolării, respectiv să emită autorizaţia de demolare.  

Aşa fiind, tribunalul apreciază că prejudiciul reclamantului provine din culpa sa 
exclusivă , pentru motivele sus arătate, astfel încât în temeiul art. 8-18 din Legea 554/2004 a 
respins acţiunea acestuia .  

Împotriva sentinţei menţionate, a declarat recurs reclamantul  Z.A., solicitând în 
temeiul art.304 pct.7, 8 şi 9 şi  art. 304 ind. 1 C. pr. civilă, admiterea recursului, modificarea 
în totalitate a sentinţei civile recurate, cu consecinţa admiterii acţiunii sale, obligarea 
Primarului Municipiului Cluj – Napoca la plata sumelor: 13.335 lei reprezentând valoarea 
lucrărilor de demolare ale imobilului vechi amplasat în Cluj-Napoca, str. ... nr. 10 în baza 
AC.1148/2006 emise de Primarul municipiului Cluj-Napoca; 790.984 lei reprezentând 
valoarea lucrărilor de construcţii şi de instalaţii încorporate în construcţia edificată pe 
amplasamentul din Cluj-Napoca, str. ... nr. 10 în baza AC 1689/2007 emise de pârât; 3141,30 
lei reprezentând cheltuieli de judecată conform somaţiei emise de Biroul Executorului 
Judecătoresc P.N.F.; 125.700,23 lei reprezentând cheltuieli de executare conform somaţiei 
imobiliare emise de acelaşi executor judecătoresc, în total  933160,53 lei; cu aplicarea sumei 
totale menţionate a  dobânzii legale de la data introducerii acţiunii şi până la recuperarea 
integrală a debitului; cu cheltuieli de judecată conform chitanţelor de la dosar, atât în fond cât 
şi în căile de atac. 

În motivarea recursului, arată că sentinţa recurată este criticabilă, din cuprinsul 
acesteia reieşind că întreaga culpă i-ar reveni recurentului, astfel, cererea sa fiind 
neîntemeiată. 

În motivarea sa, Tribunalul face referire atât la decizia civilă 55/A/2010 a 
Tribunalului Cluj, cât şi la sentinţa civilă 1023/2008 pronunţată de aceeaşi instanţă, la decizia 
2991/2008 a Curţii de Apel Cluj, pe baza căreia s-a dispus anularea autorizaţiilor emise în 
favoarea sa şi desfiinţarea lucrărilor executate în baza acestora. 

S-a reţinut că ar exista putere de lucru judecat privind construirea unui imobil în baza 
unei autorizaţii de construire emise ilegal, iar pe de altă parte că nu ar fi respectată limita 
laterală faţă de imobilul învecinat, aceasta fiind la 1,76 m faţă de 1,90 m cât prevedea 
autorizaţia, gradul de umbrire al imobilului proprietatea lui Bonţidean Samir.  

În aceste condiţii s-ar fi statuat existenta răspunderii civile delictuale, respectiv culpa 
recurentului, motiv pentru care acţiunea a fost respinsă. 

Apreciază sentinţa ca fiind nelegală şi netemeinică având în vedere următoarele 
aspecte: 

I. Excepţia puterii de lucru judecat pe care prima instanţa îşi bazează în întregime 
motivarea, fără a aduce consideraţii proprii cu privire la măsura acestei culpe, nu a fost pusă 
în discuţia contradictorie a părţilor, conform disp.art.166 C. pr. civilă. Lipsa discuţiilor 
contradictorii cu privire la această excepţie l-a privat de posibilitatea formulării argumentelor 
contrare celor reţinute în motivarea sentinţei Tribunalului Cluj. Drept urmare consideră că 
este incident art.304 pct.9 C. pr. civilă. 
         II. În fapt, sentinţa este o reiterare aproape fidelă a considerentelor deciziei 55/A/2010 a 
Tribunalului Cluj, fără ca în prezentul dosar să se fi exprimat păreri şi aprecieri proprii legate 
de măsura culpei sale prin raportare la cea a Primarului, mai ales în condiţiile în care din 
cuprinsul deciziei 55/A/2010 nu rezultă că s-ar fi analizat şi acest aspect, cu atât mai mult cu 
cât acea instanţă nici nu fusese investita cu analizarea măsurii culpei fiecărei părţi. Drept 
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urmare a reţinut doar culpa sa, antrenarea răspunderii civile delictuale, fără a scrie niciunde 
că această culpă este exclusivă, iar Primarului nerevenindu-i vreo parte a acesteia.  

Drept urmare consideră sentinţa nemotivată, pronunţata cu încălcarea disp. art.261 
pct.5 C. pr. civilă întrucât  „nu cuprinde motivele de fapt şi de drept care au format 
convingerea instanţei, cum şi cele pentru care s-au înlăturat cererile părţilor", ea cuprinzând 
motivele care au dus la pronunţarea deciziei 55/A/2010 şi nu a hotărârii din prezentul dosar. 
În concluzie sub acest aspect apreciază că sunt incidente motivele de recurs prev de art.304 
pct.8 C. pr. civilă. 

        III. Trecând peste lipsa contradictorialităţii asupra acestei excepţii, precizează: 
l. Primarul municipiului Cluj-Napoca este cel care a emis cele două autorizaţii de 

construire cu nr. 1148/2006 şi nr. 1689/2007, anulate în mod irevocabil de instanţa de 
judecată. Anularea acestor autorizaţii de construire prin hotărâri irevocabile, este consecinţa 
faptei culpabile exclusive a Primarului municipiului Cluj-Napoca. 

2 Recurentul consideră că a fost de bună credinţă atunci când în baza autorizaţiilor de 
demolare/construire emise de Primar a efectuat cheltuielile necesare ducerii la îndeplinire a 
obiectivelor acestora. 

3. Primarul, în calitate de emitent al autorizaţiei, era obligat să respecte atât litera cât 
şi spiritul Legii 50/1991 cu toate modificările ulterioare. În acest sens, arată că era obligaţia 
acestuia de a respecta:"Art. 2. (1) Autorizaţia de construire constituie actul de autoritate al 
administraţiei publice locale pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege, 
referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea şi funcţionarea construcţiilor.(2) Autorizaţia 
de construire se emite în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, 
avizate şi aprobate potrivit legii." 

Rezultă că autorizaţiile sunt actele de autoritate emise în temeiul legii şi cu 
respectarea tuturor documentaţiilor avizate şi aprobate. 

4. În situaţia în care documentaţia depusă de recurent nu corespundea normativelor în 
vigoare, în conformitate cu disp. art.7 alin 3 din Legea 50/1991 care prevede că " în situaţia 
depunerii unei documentaţii tehnice incomplete, aceasta se restituie solicitantului în termen 
de 5 zile de la data înregistrării, cu menţionarea în scris a elementelor necesare în vederea 
completării acesteia "  

Primarul avea obligaţia restituirii acesteia, fapt care nu s-a întâmplat, astfel încât a 
avut certitudinea că documentaţia depusă corespunde tuturor normativelor în vigoare, însă, 
ulterior, de instanţele de judecată au dispus anularea autorizaţiilor sale. 

Primarul trebuia să verifice dacă prin derogarea de la normele de urbanism de la 3 m 
la 1,90 în ceea ce priveşte imobilul vecinului său B.S.C. se produce o umbrire mai mare 
proprietăţii acestuia. Este tot culpa Primarului că şi acest aspect a dus la demolarea 
construcţiei sale, întrucât presupusa amplasare greşită a construcţiei recurentului ( cu 14 cm) 
nu a modificat în niciun fel gradul de umbrire al proprietăţii acestuia sau scăderea valorii lui. 

5. Apreciază recurentul că întreaga răspundere revine Primarului-emitent al 
autorizaţiei de demolare/construire întrucât în conf. cu art. "13) Autorizaţia de Construire se 
semnează de preşedintele consiliului judeţean sau de primar, după caz, de secretar şi de 
arhitectul-şef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi 
urbanismului din aparatul propriu al autorităţii administraţiei publice emitente, 
responsabilitatea emiterii autorizaţiilor revenind semnatarilor, potrivit atribuţiilor stabilite 
conform legii." 

Este deci evident că, în temeiul art.13 din Legea 50/1991 o atare acţiune este perfect 
admisibilă, emitentul autorizaţiei - Primarul municipiului Cluj-Napoca urmând sa răspundă 
material pentru daunele pe care le-a produs, prin fapta sa culpabilă în patrimoniul 
recurentului. 
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6. Mai arată că ar fi avut posibilitatea diminuării pagubelor produse patrimoniului său 
în situaţia în care văzând dispoziţiile deciziei civile 55/A/2010 a Tribunalului Cluj, solicitând 
aprobarea pentru intrarea în legalitate . 

Obţinând avizul 16129/943/2010 aflat la dosar, timp de aproape 5 luni cererea sa nu a 
fost soluţionată, deşi termenul expres prevăzut de lege era de 30 de zile. Daca s-ar fi emis o 
nouă autorizaţie de construire, anterior emiterii OUG 7/2011, casa sa nu ar mai fi fost 
demolată. 

Din păcate, tergiversarea cu 5 luni a soluţionării cererii sale (de la 30.09.2010 până la 
2.02.201 l) a dus la imposibilitatea intrării în legalitate de care se face vinovat, încă o dată, 
Primarul municipiului Cluj-Napoca. 

Rezultă astfel că din toate argumentele primei instanţe, cele referitoare la edificarea 
"unui imobil în temeiul unor autorizaţii de construire emise nelegal, care au avut la baza 
certificate de urbanism fie expirate, fie neconforme cu realitatea...că se produce o umbrire a 
imobilului d-lui B.S.C. ca urmare a nerespectării distantelor prevăzute de lege şi de 
regulamentul de urbanism şi o scădere a valorii acestuia cu 10-15%" trebuie reţinute în 
sarcina exclusivă a pârâtului Primarul Municipiului Cluj-Napoca. Prima instanţa a reţinut 
aceste aspecte care au dus la demolarea casei recurentului, însă interpretând greşit, 
contradictoriu aceste considerente, a apreciat că şi acestea ar fi produse din culpa sa 
exclusivă, motiv de recurs prev de art. 304 pct.7 C. pr. civilă. 

7. Singurul argument care rezultă din cuprinsul motivării sentinţei atacate cu privire la 
presupusa sa culpă este cel legat de amplasarea greşită a acestei construcţii la 1,76 m, faţă de 
1,90 m de la imobilul proprietatea vecinului său, în baza autorizaţiei de construire emise 
nelegal. Consideră că instanţa trebuia să analizeze dacă, amplasarea greşită cu 14 cm a acestei 
construcţii, în condiţiile în care linia de mejdie între cele două proprietăţi nu era şi nu este 
încă stabilită (a se vedea în acest sens raportul de expertiza efectuat în dos..../2006 de către 
ing. Vasile Lupu, care menţionează că recurentul, de bună credinţă fiind, a luat ca reper 
pentru amplasarea construcţiei sale gardul dintre proprietăţi care nu este însă pe "aliniamentul 
luat în considerare ", respectiv planul topografic  Rezultă buna mea credinţă a recurentului, 
astfel, în momentul în care a amplasat construcţia luând în considerare vechiul gard, 
presupunând că aceea ar fi limita de mejdie între proprietăţi, acceptata de-a lungul anilor, în 
spiritul vechiului art.584  C. Civil, confirmat ulterior prin Noul Cod Civil (fără însă a putea să 
influenţeze, din păcate, o stare de fapt anterioară).  

În aceste condiţii, recurentul consideră că are o culpă minimală, sub 1%, din culpa 
care a dus, în final, la demolarea casei sale. 

 Prin întâmpinarea formulată, intimatul Primarul municipiului Cluj-
Napoca, a solicitat respingerea recursului ca fiind neîntemeiat, menţinând dispoziţiile 
sentinţei civile recurate ca fiind legale şi temeinice. 

Prin recursul promovat recurentul critică sentinţa instanţei de fond, apreciind că în 
mod nelegal instanţa de fond a apreciat că instituţia primarului nu este culpabilă pentru 
desfiinţarea construcţiei sale, câtă vreme autorizaţiile de construire anulate au fost eliberate 
de aceste instituţii. 

Apreciază recursul formulat ca fiind neîntemeiat. 
Din motivarea recursului promovat de recurent se deduce o idee principală pe care 

acesta încearcă să o valideze în faţa instanţei de control, respectiv culpabilitatea exclusivă a 
instituţiei primarului în eliberarea autorizaţiilor de construire anulate ulterior de instanţele de 
judecată. Astfel, recurentul îşi întemeiază în fapt pretenţiile pe un presupus prejudiciu 
raportat la emiterea de către Primarul municipiului Cluj-Napoca a două autorizaţii de 
construire în favoarea acestuia, autorizaţii ce au fost ' anulate ulterior în mod irevocabil de 
către instanţele de judecată, prevalându-se de dispoziţiile Decizie civile nr. 55/A/2010. 
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Ori, aşa cum în mod corect a reţinut instanţa de fond, culpa aparţine exclusiv 
recurentului, fapt ce reiese şi din cele arătate în continuare. 

Astfel, aşa cum reţine şi instanţa de judecată prin Decizia civilă nr. 55/A/2010 
pronunţată în dosar nr. 17930/211/2008, prin certificatul de urbanism nr. 5606/30.12.2005, s-
a certificat regimul juridic tehnic şi economic al imobilului reclamantului, stabilindu-se o 
înălţime maximă a construcţiilor de P+2 (10 m) şi amplasarea faţă de proprietăţile vecine să 
fie retrasă faţă de limitele laterala cu minimum 3 m. în baza acestui certificat de urbanism s-a 
emis autorizaţia de desfiinţare nr. 92/12.06.2006 şi autorizaţia de construire nr. 
1148/12.06.2006. 

Prin avizele şi hotărârea de consiliu obţinute, s-a stabilit un regim derogator de la 
prevederile Regulamentului local de urbanism în ceea ce priveşte construcţia ce urma să fie 
edificată, în sensul că amplasarea acesteia a fost autorizată la 1,90 m de limita laterală faţă de 
3 m, cât era prevăzut în certificatul de urbanism menţionat; completându-se Regulamentul 
Local de Urbanism aferent PUG. 

Recurentul a fost sancţionat contravenţional pentru nerespectarea autorizaţiei de 
construire, dispunându-se sistarea imediată a lucrărilor şi începerea demersurilor de intrare în 
legalitate, astfel că acesta a depus documentaţia pentru obţinerea autorizaţiei de construire 
pentru modificarea soluţiei constructive.  

A fost emisă o autorizaţie de construire în acest sens cu nr. 1689/2007, prin care s-a 
autorizat continuarea lucrărilor la două locuinţe cuplate, cu regim de înălţime P+2E şi 
împrejmuire, cu modificarea soluţiei constructive în ceea ce priveşte accesul, 
recompartimentările interioare, dimensiunile golurilor şi faţada. 

Prin raportul de expertiză efectuat în cauză, s-a stabilit faptul că limita laterală faţă de 
proprietatea învecinată nu a fost respectată de recurent, fiind de 1,75 m în loc de 1,90 m 
stabilită prin derogarea aprobată cu HCL nr. 83/2005. 

Din aspectele menţionate mai sus rezultă faptul că recurentul este în culpă exclusivă 
pentru situaţia creată, anularea autorizaţiilor de construire fiind o consecinţă a modului în 
care acesta a înţeles să uzeze de prevederile şi permisivitatea normelor legale în materia 
urbanismului. Ori, nimeni nu se poate prevala de propria atitudine culpabilă pentru a motiva o 
pretenţie faţă de o terţă persoană, fie ea şi autoritate locală. 

Pe de altă parte, nu înţelege cum poate fi culpabilă autoritatea locală faţă de reclamant 
pentru acte administrative emise în favoarea acestuia.  

Apreciază faptul că recurentul nu a fost un constructor de bună credinţă, deoarece 
orice constructor de bună credinţă apelează la un specialist care îl informează asupra 
obligaţiilor sale ce decurg din normele legale în materie de urbanism. 

Buna credinţă este atitudinea subiectivă a persoanei interesate care efectuează un 
anumit demers sau acţiune, cu efecte juridice, în sensul că trebuie să se asigure în mod 
rezonabil, diligent, că ceea ce face corespunde legalităţii. 

A vând în vedere amplasarea terenului şi obiectivul pe care îl dorea a fi realizat, 
recurentul avea obligaţia de a efectua toate demersurile necesare pentru a se asigura că 
locuinţa sau locuinţele vor fi edificate în condiţii de legalitate şi că toate acordurile şi avizele 
legale au fost obţinute. 

Aşa cum reţine şi instanţa de judecată în cuprinsul Deciziei nr. 55/A/2010, în situaţia 
în care se solicită o derogare de la prevederile Regulamentului local de urbanism, este 
necesar a se emite un nou certificat de urbanism, care să specifice noul regim al imobilului, 
însă reclamantul nu a solicitat un asemenea act, vechiul certificat de urbanism fiind expirat. 

Datorită faptului că un certificat de urbanism este emis doar la cerere, apreciem că, în 
speţă, culpa recurentului este evidentă şi exclusivă, deoarece orice om prudent şi diligent ar fi 
trebuit să aibă reprezentarea faptului că modificările solicitate trebuie precedate de un 
certificat de urbanism. 
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        Analizând recursul declarat prin prisma motivelor invocate ,a motivului de 
ordine publică invocat din oficiu ,a dispoziţiilor legale incidente în materie  Curtea 
reţine următoarele: 

       În ceea ce priveşte motivul de recurs vizând reţinerea de către prima instanţă a 
aspectului pozitiv al puterii de lucru judecat si nerespectarea sub acest aspect a principiului 
contradictorialităţii  Curtea reţine că în chiar cererea de chemare în judecată reclamantul s-a 
prevalat de dispoziţiile deciziei civile nr.55/A/26.01.2010 a Tribunalului Cluj .De asemenea 
prin întâmpinarea depusă pârâtul a făcut referire la această decizie şi la statuările sale . 

        În consecinţă existenţa acestei hotărâri judecătoreşti si statuările sale au fost 
invocate de ambele părţi nefiind necesar ca instanţa sa mai pună în discuţia lor acest aspect 
ceea ce duce la concluzia netemeiniciei motivului de recurs fundamentat pe art. 304 pct. 9 
C.pr.civ . 

În ceea ce priveşte motivul de recurs privind nemotivarea sentintei recurate Curtea 
reţine că într-adevăr în sentinta pronunţată de prima instanţă s-au reprodus o parte din 
considerentele deciziei civile nr. 55/2010 a Tribunalului Cluj,considerente însuşite de către 
prima instanţă .   

         Singura analiză proprie a primei instanţe vizează următoarele :”Faptul că 
reclamantul a iniţiat ulterior demersuri pentru a forţa o intrare în legalitate , obţinând avizul 
nr. 16129/943/2010 , nu îi conferă automat legitimitate acţiunii introductive de instanţă şi nici 
nu garantau rezultatul scontat de către acesta atâta timp cât autoritatea locală era ţinută să 
respecte termenele şi interdicţiile stabilite de legiuitor ( OUG 7/2011) cât şi de dispoziţiile 
instanţei ce a pronunţat Decizia civilă nr. 55/A/2010 care a obligat pârâta să ia măsurile 
necesare în vederea demolării , respectiv să emită autorizaţia de demolare . Aşa fiind, 
tribunalul apreciază că prejudiciul reclamantului provine din culpa sa exclusivă , pentru 
motivele sus arătate , astfel încât în temeiul art 8-18 din Legea 554/2004 va respinge acţiunea 
acestuia „ 

        Chiar dacă din aceste considerente rezultă că prima instanţă a analizat în fond 
raportul juridic dedus judecăţii concluzionând că în speţă prejudiciul reclamantului provine 
din culpa sa exclusivă considerentele care au stat la baza acestei concluzii şi a respingerii 
motivelor de fapt si de drept expuse în cererea de chemare în judecată lipsesc fiind prezent 
aşadar motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 7 C.pr.civ  respectiv hotărârea nu cuprinde 
motivele pe care se sprjină ,motiv de recurs care conform art. 312 alin. 3 C.pr.civ atrage 
modificarea hotărârii ,urmând ca analiza detaliată a acestor aspecte să se realizeze o dată cu 
fondul litigiului şi în măsura în care se ajunge la această analiză. 

          Înainte însa de a analiza pe fond îndeplinirea condiţiilor de antrenare a 
răspunderii patrimoniale a pârâtului în temeiul Legii 554/2004 se impune a se analiza cu 
prioritate motivul de ordine publică invocat din oficiu de catre instanţa de recurs la termenul 
de judecată din data de 30.04.2015 respectiv cel privind lipsa calităţii procesual active a 
reclamantului în formularea acţiunii în discuţie prin prisma prevederilor art. 1,8,18 din Legea 
554/2004. 

         Astfel art. 1 din Legea 554/2004 prevede că orice persoană care se consideră 
vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un 
act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa 
instanţei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoaşterea 
dreptului pretins sau a interesului legitim şi repararea pagubei ce i-a fost cauzată.  

        Art. 8 alin 1 din aceeaşi lege prevede că persoana vătămată într-un drept 
recunoscut de lege sau într-un interes legitim printr-un act administrativ unilateral, 
nemulţumită de răspunsul primit la plângerea prealabilă sau care nu a primit nici un răspuns 
în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. h), poate sesiza instanţa de contencios administrativ 
competentă, pentru a solicita anularea în tot sau în parte a actului, repararea pagubei cauzate 
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şi, eventual, reparaţii pentru daune morale. De asemenea, se poate adresa instanţei de 
contencios administrativ şi cel care se consideră vătămat într-un drept sau interes legitim al 
său prin nesoluţionarea în termen sau prin refuzul nejustificat de soluţionare a unei cereri, 
precum şi prin refuzul de efectuare a unei anumite operaţiuni administrative necesare pentru 
exercitarea sau protejarea dreptului sau interesului legitim. 

     Conform art. 18 din Legea 554/2004 instanţa de contencios administrativ poate da 
următoarele soluţii :instanţa, soluţionând cererea la care se referă art. 8 alin. (1), poate, după 
caz, să anuleze, în tot sau în parte, actul administrativ, să oblige autoritatea publică să emită 
un act administrativ, să elibereze un alt înscris sau să efectueze o anumită operaţiune 
administrativă.Instanţa este competentă să se pronunţe, în afara situaţiilor prevăzute la art. 1 
alin. (6), şi asupra legalităţii operaţiunilor administrative care au stat la baza emiterii actului 
supus judecăţii. În cazul soluţionării cererii, instanţa va hotărî şi asupra despăgubirilor pentru 
daunele materiale şi morale cauzate, dacă reclamantul a solicitat acest lucru. 

        Din aceste reglementări rezultă că în economia Legii 554/2004 contenciosul 
administrativ este un contencios de plină jurisdicţie în sensul că instanţa este competentă să 
realizeze o juridicţie completă ,judecătorul având prerogative să se pronunţe atât cu privire la 
anularea sau modificarea actului administrativ nelegal ,sa sanctioneze refuzul nejustificat sau 
nesoluţionarea unei cereri în termenul legal dar în acelasi timp poate lua masuri si pentru 
recunoasterea unor drepturi subiective ,restituiri de bunuri,despăgubiri pentru daune materiale 
şi/sau morale. 

         Rezultă aşadar că acţiunea în despăgubiri reglementată de Legea 554/2004 nu 
este niciodată o acţiune  de sine stătătoare, ci face parte dintr-un tot unitar reprezentat de 
acest contencios administrativ de plină jurisdicţie fiind întotdeauna ataşată indiferent de calea 
procedurală aleasă, unei acţiuni prin care se solicită anularea actului nelegal ,sancţionarea 
refuzului nejustifcat sau a nesoluţionării unei cereri în termenul legal . 

         În consecinţă pentru a avea calitate procesual activă într-o cerere  de despăgubiri 
persoana respectivă trebuie ca în prealabil să fi avut  calitate procesual activă într-o acţiune 
anterioară prin care se solicită anularea actului administrativ pe care îl considereă nelegal 
,sancţionarea refuzului nejustificat sau a nesoluţionării unei cereri în termenul legal . Prin 
stabilirea acestei a doua calităţi procesual active se stabileşte şi calitatea de persoană 
vătămată într-un drept sau interes legitim,lipsa acestei calităţi ducând la respingerea acţiunii  
prin care se solicită anularea actului administrativ  ,sancţionarea refuzului nejustificat sau a 
nesoluţionării unei cereri în termenul legal.    

        În speţă anterior promovării litigiului din speţă reclamantul nu a solicitat -şi 
astfel nu a avut calitate procesual activă- anularea celor două autorizaţii de construire şi nici 
nu a atacat nesoluţionarea în termenul legal a cererii de intrare în legalitate astfel că el nu are 
calitatea procesual activă în formularea acţiunii în despăgubiri prin care se solicită repararea 
pagubelor produse prin emiterea celor două autorizaţii de construire în discuţie şi prin 
nesoluţionarea în termenul legal a cererii de intrare în legalitate. 

          Este adevărat că cele două autorizaţii de construire emise în speţă în favoarea 
reclamantului sunt anulate însă această anulare a fost dispusă la cererea unei alte persoane, 
terţ faţă de acestă autorizaţie de construire, care astfel ar avea şi calitate procesual activă în a 
formula acţiunea în despăgubiri reglementată de Legea 554/2004 pentru pagubele produse de 
cele două autorizaţii. 

          Această anulare obţinută de un terţ nu conferă reclamantului calitate procesual 
activă în acţiunea în despăgubiri cătâ vreme anterior instanţa de contencios administrativ nu a 
constatat că drepturile reclamantului  au fost vătămate prin emiterea celor două autorizaţii de 
construire,că cele două autorizaţii sunt nelegale şi că astfel se impune anularea lor pentru 
protejarea drepturilor reclamantului  . 
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         La fel pentru nesoluţionarea cererii de intrare în legalitate formulată de 
reclamant instanţa de contencios administrativ nu a constatat ca reclamantul este titularul 
unui drept vatamat prin nesolutionarea acestei cereri ,nu a statuat ca există într-adevăr o 
cerere nesoluţionată în termenul legal şi nu s-a dispus obligarea pârâtului la solutionarea 
acestei cereri ca urmare a constatării vătămării drepturilor reclamantului prin starea de 
pasivitate a pârâtului . 

        Existenţa unei vătămări într-un drept sau interes legitim justifică interesul şi 
calitatea procesual activă în anularea actului nelegal sau obţinerea solutionării unei cereri si 
apoi obţinerea de despăgubiri pentru pagubele create prin emiterea actului sau prin 
nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri . 

        Aşa cum rezultă din textele de lege sus mentionate paguba ce se solicită a fi 
reparată trebuie să fie consecinţa directă a emiterii si punerii în aplicare a actului 
administrativ sau a împrejurării că cererea formulată nu a fost soluţionată în termenul legal . 

        În speţă reclamantul este beneficiarul celor două autorizaţii de construire .Prin 
emiterea acestor autorizaţii si punerea lor în aplicare el nu a fost vătămat în nici un drept al 
său .Astfel aceste autorizaţii de construire i-au recunoscut dreptul de a construi aşa cum a 
cerut ceea ce a dus la dobândirea dreptului de proprietate asupra construcţiei realizate.În mod 
direct emiterea şi punerea în aplicare a celor două autorizaţii de construire nu au vătămat nici 
un drept sau interes legitim al reclamantului câtă vreme el a obţinut dreptul de a construi 
pentru construcţia pe care a propus-o ,ele sporind practic patrimoniul reclamantului .Dacă 
aceste autorizaţii nu ar fi vătămat drepturile unui terţ şi nu ar fi fost anulate la cererea terţului 
ele ar fi produs în continuare efectele  juridice sus indicate. 

        În plus dacă reclamantul ar fi cerut anularea acestor autorizaţii -pentru a putea 
avea calitate procesual activă într-o actiune în despăgubiri  ulterioară cum este cea din speţă 
el -nu ar fi putut obţine această anulare întrucât nu ar fi putut justifica tocmai vătămarea unui 
drept în condiţiile în care autorizaţia de construire s-a emis exact în forma pe care a solicitat-
o. 

          În consecinţă în ceea ce priveste eventualele pagube produse prin emiterea celor 
două autorizaţii de construire reclamantul nu are în speţă calitate procesual activă aşa cum 
această calitate este stabilită de textele de lege sus menţionate respectiv acesta nu a avut 
calitate procesual activă în acţiunea în anulare şi pe cale de consecinţă nu poate avea calitate 
procesual activă în acţiunea în despăgubiri ataşată primei acţiuni .Totodată el  nu are nici 
calitate de persoană vătămată într-un drept sau interes legitim prin emiterea celor două 
autorizaţii de construire aşa cum această noţiunea este definită de art. 1,2,8,18 din Legea 
554/2004 conform celor expuse anterior. 

        În ceea ce priveste eventualele pagube create prin nesoluţionarea cererii de 
intrare în legalitate pentru constuctia realizată în baza autorizaţiilor de construire anulate la 
cererea unui terţ,construcţie ulteruior demolată reclamantul nu are calitate procesual activă 
prin prisma art. 1,8,18 din Legea 554/2004 câtă vreme nu a avut aceeaşi calitate şi într-o 
acţiune prin care să solicite instanţei de contencios administrativ sancţionarea acestei 
pasivităţi si obligarea ei la soluţionarea respectivei cereri ,nefiind stabilit de instanţa de 
contencios administrativ că reclamantul are calitate de persoană vătămată într-un drept sau 
interes legitim prin nesoluţionarea cererii de intrare în legalitate ,calitatea procesual activă în 
cerere în despăgubiri fiind subsumată celei din acţiunea vizând actul administativ asimilat . 

       În ceea ce priveşte calitatea de persoană vatamată într-un drept sau interes legitim 
prin nesoluţionarea cererii de intrare în legalitate şi pe cale de consecinţa calitatea procesual 
activă reclamantul a realizat construcţia în baza celor două autorizaţii de construire .Dupa 
anularea autorizaţiilor de construire si obligarea la demolare a formulat o cerere adresată 
pârâtului în vederea intrării în legalitate pentru construcţiile deja realizate.În această situaţie 
în care dispoziţia instanţei de demolare exista la momentul formulării cererii de intrare in 
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legalitate,paguba pretinsă în speţă exista deja în întregime la  momentul exisţentei actului 
administrativ asimilat .Soluţionarea în termenul legal a cererii de intrare în legalitate  ar fi 
împiedicat producerea efectivă a acestei pagube ,dar doar dacă cererea de intrare în legalitate 
ar fi îndeplinit si pe fond cerinţele legale pentru intrarea în legalitate ,ori acest aspect în 
condiţiile pasivităţii pârâtului ar fi trebuit sa fie analizat şi statuat de instanţa de contencios 
administrativ conform art. 1,8,18 din Legea 554/2004 .Ca atare în speţă nu se poate reţine  
calitatea reclamantului de persoană vatamată într-un drept sau interes legitim prin 
nesoluţionarea cererii de intrare în legalitate aşa cum este ea definită de textele de lege mai 
sus menţionate. 

       Pentru toate aceste considerente în temeiul art. 1,8,18 din Legea 554/2004 ,art. 
304 pct. 9 C.pr.civ Curtea a apreciat ca motivul de ordine publică invocat din oficiu este 
întemeiat astfel că tinând cont şi de prevederile art. 312 C.pr.civ a modificat sentinta recurată 
în sensul admiterii excepţiei lipsei calităţii procesual active si respingerii acţiunii ca fiind 
formulată de o persoană fară calitate procesual activă . 

          Acest motiv de recurs face inutilă analizarea celorlalte motive de recurs care 
vizează toate fondul acţiunii respectiv îndeplinirea condiţiilor  pentru angajarea răspunderii 
patrimoniale a pârâtului. În plus Curtea apreciază că prin soluţia pronunţată nu s-a încălcat 
nici principiul neagravării şituaţiei în propria cale de atac întrucât soluţia de respingere a 
actiunii pentru lipsa calităţii procesual active dă posibilitatea reclamantului de a exercita o 
actiune de despagubiri pe dreptul comun, câtă vreme respingerea acţiunii pe fond retinând 
culpa exclusivă a reclamantului în producerea prejudiciului ar fi transat definitiv problema 
prejudiciului pe care reclamantul îl pretinde în spetă . 

        În consecinţă în temeiul art. 304 pct. 9 C.pr.civ ,art. 304 indice 1 C.pr.civ ,art. 
312 C.pr.civ Curtea va admite recursul reclamantului ,va modifica sentinta recurată  în sensul 
admiterii excepţiei lipsei calităţii procesual active si respingerii acţiunii ca fiind formulată de 
o persoană fară calitate procesual activă.  

 
 

Suspendarea executării actului administrativ. Condiţii  
Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 3775 din 4 mai 2015  

prin Sentinţa civilă nr. 1126/24.10.2014 pronunţată de Tribunalul Cluj  a fost 
admisă acţiunea formulată de reclamanta SC T.S. SRL în contradictoriu cu pârâtul Primarul 
Municipiului Bistriţa  şi în consecinţă a dispus suspendarea executării Dispoziţiei Primarului 
Municipiului Bistriţa nr.712/2014 până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a dosarului nr. 
…/2014 al Tribunalului Bistriţa-Năsăud – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal.Nu s-au acordat cheltuieli de judecată. 

Împotriva sentinţei menţionate, a declarat în termen legal recurs  Primarul 
municipiului Bistriţa, O.T.C.,  în temeiul art. 21 şi 62(1) din Legea 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, solicitând admiterea recursului, modificarea în tot a 
sentinţei atacate în sensul respingerii cererii ca neîntemeiată, cu consecinţa menţinerii ca 
temeinică şi legală a Dispoziţiei 712/30.06.2014, precum şi a efectelor pe care aceasta le 
produce. 

În considerarea art. 14 din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare," instanţa soluţionează cererea de suspendare, de 
urgenţă şi cu precădere, cu citarea părţilor până la pronunţarea instanţei de fond". 

În mod greşit instanţa de fond menţionează în dispozitivul hotărârii atacate faptul că 
suspendarea executării Dispoziţiei Primarului Municipiului Bistriţa se dispune până la 
soluţionarea definitivă şi irevocabilă a dosarului 2996/112/2014, aflat pe rolul Tribunalului 
Bistriţa-Năsăud 
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Raportat la celelalte aspecte pentru care critică soluţia instanţei de fond, arată faptul 
că, în reţinerile instanţei de fond se menţionează că, reclamanta a prezentat care sunt acele 
împrejurări de fapt şi de drept care pot constitui indicii de răsturnare a prezumţiei de 
legalitate a actului administrativ atacat, şi care susţine instanţa, fac verosimilă iminenţa 
producerii unei pagube. 

Susţine instanţa de fond: „împrejurarea că măsura administrativă a retragerii 
autorizaţiei taxi 182 eliberată pentru reclamantă a fost luată fără ca acesta să fie în prealabil 
sancţionat contravenţional coroborat cu susţinerile reclamantei conform cărora persoana 
căreia i s-a aplicat amenda contravenţională nu este angajatul reclamantei..., sunt de natura să 
creeze o îndoială serioasă în privinţa legalităţii actului administrativ fiscal." 

Arată faptul că la dosarul cauzei se află depus un Proces verbal de constatare şi 
sancţionare a contravenţiei, întocmit prin raportare la aceeaşi Lege 38/2003, cu modificările 
şi completările ulterioare, aplicată de către IPJ BN- Poliţia municipiului Bistriţa, având ca 
temei legal art. 55 din Legea mai sus invocată, din capitolul Sancţiuni şi contravenţii, şi nu 
art. 52/3/b aşa cum eronat susţine reclamanta ,,b) să deţină atestatul pregătirii profesionale 
valabil şi să îl prezinte la solicitarea organelor de control abilitate de prezenta lege;"- acest 
articol vizând principalele obligaţii ale taximetriştilor. 

În ceea ce priveşte susţinerea conform căreia persoana căreia i s-a aplicat sancţiunea 
contravenţională nu este angajatul reclamantei, ar fi impus verificarea împrejurării în care 
autoturismul aparţinând SC T.S. SRL a ajuns în posesia celui sancţionat, nefiind depusă la 
dosar nici o plângere formulată pe rolul IPJ Bistriţa privind furtul sau dispariţia acestuia. 

De asemenea, faptul că autoturismul se afla în posesia şi folosinţa altei persoane, în 
data de 12.06.2014, o zi aflată în timpul săptămânii, joi, la ora 19, într-o locaţie accesibilă 
publicului, nu justifică paguba iminentă invocată de către reclamantă, aceasta putându-se iată 
lipsi de posesia şi folosinţa autovehiculului fără a-i prejudicia situaţia financiară. 

Reiterând cele arătate la fondul cauzei, urmare a faptei constate şi sancţionate 
contravenţional, prin Adresa 52307/16.06.2014, IPJ BNB a solicitat comunicarea măsurilor 
luate potrivit Legii 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Faţă de această situaţie 
s-a dispus de către organele în drept măsura administrativă a retragerii autorizaţiei taxi nr. 
182, eliberată pentru SC T.S. SRL, în conformitate cu prevederile art. 56, alin. 5, lit. b, 
coroborat cu art. 143, alin. 5 din Legea 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 

Simplele susţineri făcute în conţinutul cererii de suspendarea executării actului 
administrativ nu sunt suficiente pentru înlăturarea prezumţiei de legalitate de care se bucură 
actul, întrucât dispoziţiile legale cuprinse în art. .2 alin.(1) lit. t) din Legea nr.554/2004 se 
referă, în mod expres, la împrejurări de fapt şi de drept, iar nu la afirmaţiile părţilor. 

Din interpretarea dispoziţiilor art.14 din Legea nr.554/2004 rezultă că situaţia de 
excepţie a suspendării executării actului administrativ presupune cu necesitate îndeplinirea 
cumulativă a două condiţii şi anume existenţa cazului bine justificat şi prevenirea unei 
pagube iminente. 

Potrivit prevederilor art.2 alin.(1) lit. t) din Legea nr.554/2004 cu modificările şi 
completările ulterioare, cazul bine justificat este definit de legiuitor ca fiind constituit din 
acele împrejurări legate de starea de fapt şi de drept care sunt în măsură să producă instanţei o 
îndoială serioasă în privinţa actului administrativ atacat. 

  Or, susţinerile făcute în conţinutul cererii de către societatea comercială 
reclamantă n-ar putea constitui motive suficiente pentru înlăturarea prezumţiei de legalitate 
de care se bucură actul administrativ, ceea ce este lipsit de temei legal, dispoziţiile legale 
citate referindu-se în mod expres la împrejurări de fapt şi de drept, iar nu la afirmaţiile 
părţilor. 
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Ca urmare a celor mai sus arătate solicită admiterea recursului, modificarea sentinţei 
atacate, cu consecinţa respingerii cererii de suspendare formulate, menţinând astfel ca legală 
şi temeinică a Dispoziţia atacată, precum şi a efectelor pe care aceasta le produce. 

 Prin întâmpinarea formulată de intimata S.C. T.S. S.R.L., aceasta a 
solicitat respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea sentinţei civile nr. 1126/2014 ca 
legală şi temeinică. 

În motivare a arătat că  legiuitorul a lăsat la latitudinea persoanei, care se consideră 
vătămată într-un drept recunoscut de lege sau într-un interes legitim, printr-un act 
administrativ unilateral, să solicite suspendarea executării actului administrativ prin acţiune 
separată, până la pronunţarea instanţei de fond, sau odată cu cererea în anulare, pentru 
motivele prevăzute la art. 14 din Legea nr. 554/2004, caz în care, instanţa poate dispune 
suspendarea actului administrativ atacat, până la soluţionarea definitivă si irevocabilă a 
cauzei.  

Astfel, potrivit art. 15, cererea de suspendare se poate formula odată cu acţiunea 
principală sau printr-o acţiune, separată, până la soluţionarea acţiunii în fond. 

Prin urmare, consideră critica recurentului ca fiind forţată, în condiţiile în care 
urmează să se judece fondul cauzei cu privire la cererea în anularea actului administrativ, caz 
în care soluţia de suspendare a executării Dispoziţiei Primarului Municipiului Bistriţa 
nr.712/2014 poate fi temporară. 

Recurentul precizează: „Arătăm instanţei de recurs faptul că la dosarul cauzei se află 
depus un Proces verbal de constatare a contravenţiei, întocmit prin raportare la aceeaşi Lege 
38/2003, cu modificările şi completările ulterioare, aplicată de către IPJ BN - Politia 
municipiului Bistriţa, având ca temei legal art. 55 din Legea mai sus invocată, din capitolul 
Sancţiuni şi contravenţii şi nu art. 52/3/b aşa cum eronat susţine reclamanta „b să deţină 
atestatul pregătirii profesionale valabil şi să îl prezinte la solicitarea organelor de control 
abilitate de prezenta lege;- acest articol vizând principalele obligaţii ale taximetriştilor". 

Cu privire la acest aspect, arată că, într-adevăr a depus la dosar, Procesul-verbal seria 
CP nr.6769612 întocmit la data de 12.06.2014 de către IPJ BN - Poliţia municipiului Bistriţa, 
însă, urmare a analizei acestuia se poate  constata că s-a stabilit calitatea de contravenient în 
sarcina persoanei fizice B.V.M., pentru săvârşirea faptei prevăzute de art. 52 alin.(3) lit. „b" 
şi sancţionată de art. 55 alin. (3) lit. „k" din Legea nr. 38/2003. 

Prin urmare, nu sunt probate ca fiind adevărate, nici susţinerile din motivele de recurs 
prin care recurentul arată că în mod eronat se susţine ca temei legal art. 52/3/b atâta timp cât 
în procesul-verbal s-a reţinut acest temei legal în sarcina persoanei B.V.M.. 

Mai solicită să se  reţină că, întrucât în Procesul-verbal Seria CP nr. 
6769612/12.06.2014, organul constatator IPJ BN - Politia Municipiului Bistriţa, a stabilit în 
exclusivitate calitatea de contravenient a persoanei fizice B.V.M. pentru săvârşirea faptei 
prevăzute de art. 52 alin.(3) lit.„b" şi sancţionată de art. 55 alin.(3) lit.„k din Legea nr. 
38/2003, face dovada că atâta timp cât nu s-a reţinut calitatea de contravenient a intimatei, 
acest proces-verbal care a stat la baza emiterii Dispoziţiei nr.712/2014 a Primarului 
Municipiului Bistriţa, nu ne este opozabil, opozabilitatea fiind exclusiv faţă de persoana 
fizică B.V.M., în sarcina căreia s-a reţinut fapta contravenţională. 

Atâta timp cât la data de 12.06.2014, organul constatator IPJ BN - Poliţia 
Municipiului Bistriţa, a încheiat proces-verbal numai în sarcina persoanei fizice B.V.M. face 
dovada că nu a fost constatată de agentul constatator vinovăţia subscrisei în sensul prevăzut 
de art. 1 din OG nr.2/2001 care prevede: „Constituie contravenţie fapta săvârşită cu vinovăţie, 
stabilită şi sancţionată prin lege, (...)." 

Prin urmare, organul constatator nu a reţinut prin proces-verbal calitatea de 
contravenient a intimatei, nefiind activate prevederile art. 15 alin.(1) din OG nr. 2/2001 
potrivit căruia: „Contravenţia se constată printr-un proces-verbal încheiat de persoanele 
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anume prevăzute în actul normativ care stabileşte şi sancţionează contravenţia, denumite în 
mod generic agenţi constatatori." întrucât la momentul controlului din data de 12.06.2014 
agentul constatator din cadrul IPJ BN - Poliţia Municipiului Bistriţa, faţă de situaţia de fapt 
direct percepută, nu a constatat încălcarea de către subscrisa a Legii nr. 38/2003, iar pe cale 
de consecinţă nu a făcut aplicarea prevederilor art. 10 alin.(3) din OG nr.2/2001 potrivit 
căruia: „în cazul în care la săvârşirea unei contravenţii au participat mai multe persoane, 
sancţiunea se va aplica fiecăreia separat". Arătăm că subscrisei nu mi s-a aplicat niciuna 
dintre sancţiunile prevăzute de Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în 
regim de închiriere, actualizată. 

Cap. 7 „Sancţiuni şi contravenţii” din Legea nr. 38/2003, la art. 55 cuprinde 
contravenţiile principale ce pot fi aplicate prin legea specială a taximetriei, iar la art. 56 
alin.(1), legiuitorul dispune: 

"Pe lângă sancţiunile prevăzute la art. 55 se dispun si măsuri administrative, ca 
sancţiuni complementare, privind reţinerea, suspendarea, retragerea sau anularea, după caz, a 
unor autorizaţii, copii conforme, atestate profesionale sau contracte." 

Astfel, reiterează că la momentul controlului din data de 12.06.2014, agentul 
constatator din cadrul IPJ BN - Poliţia Municipiului Bistriţa nu a reţinut prin proces-verbal de 
contravenţie si în sarcina intimatei săvârşirea vreuneia din contravenţiile prevăzute de art. 55 
din Legea nr. 38/2003, şi nu a aplicat acesteia nici sancţiunea complementară, ca măsură 
administrativă prevăzută de 56 alin.(1), din Legea nr. 38/2003. 

Ţinând cont de situaţia reală de fapt, în sensul că vinovăţia intimatei nefiind 
constatată, nu a fost reţinută prin proces verbal de contravenţie, să se reţină că aplicarea 
sancţiunii complementare - ca măsură administrativă prevăzută de art. 56 alin.(1) din Legea 
nr. 38/2003 -, prin Dispoziţia Primarului Municipiului Bistriţa nr.712/2014, este evident 
nelegală, tocmai pentru că nu este complementară, ea nefiind legată de una dintre sancţiunile 
principale prevăzute de art. 55 din acelaşi act normativ, care să fie aplicată prin proces-verbal 
încheiat expres pe numele subscrisei, iar nu pe numele persoanei fizice B.V.M.. 

În considerarea celor expuse,  solicită să se constate că nu sunt întemeiate susţinerile 
recurentului, tocmai pentru că a făcut dovada îndeplinirii celor două condiţii cumulative şi 
anume, existenţa cazului bine justificat şi prevenirea unei pagube iminente. 

În mod corect instanţa de fond a reţinut că intimata a prezentat care sunt acele 
împrejurări de fapt şi de drept care pot constitui indicii de răsturnare a prezumţiei de 
legalitate şi care să facă verosimilă iminenţa producerii unei pagube. 

Cu privire la prima condiţie, existenţa cazului bine justificat este dovedit de chiar 
Dispoziţia Primarului Municipiului Bistriţa nr.712/2014 deoarece prin conţinutul său, acesta 
creează o îndoială serioasă în privinţa legalităţii actului administrativ, având în vedere că prin 
conţinutul său, nu s-a motivat în niciun fel de ce Primarul Municipiului Bistriţa a emis 
dispoziţia în condiţiile în care nu a constatat în prealabil încheierea unui proces-verbal de. 
contravenţie exclusiv pe numele subscrisei prin care să se reţină săvârşirea de către subscrisa 
a unei sancţiuni principale prevăzute de art. 55 din Legea nr. 38/2003 de care apoi legal, să 
lege sancţiunea complementară ca măsura administrativă prevăzută de art. 56 alin.f1) din 
Legea nr. 38/2003. ceea ce creează o îndoială serioasă în privinţa legalităţii actului 
administrativ. 

Cât despre cea de a doua condiţie, la art. 2, alin.(1) lit. t arată că legiuitorul din Legea 
nr. 554/2004, a definit paguba iminentă ca fiind prejudiciul material viitor şi previzibil, or, în 
această situaţie, executarea dispoziţiei produce o pagubă ireparabilă, afectându-i grav 
activitatea, stabilitatea şi continuitatea firmei şi implicit situaţia financiară. 

Desfăşurarea activităţii de taximetrie asigură societăţii un venit care să-i permită să 
funcţioneze în condiţii oarecum normale, însă, dacă această activitate este interzisă de 



42 
 

Primarul Municipiului Bistriţa prin retragerea Autorizaţiei taxi nr.182, efectele vor fi 
imediate în sensul că societatea îşi va înceta activitatea.  

Faţă de înscrisurile depuse, inclusiv bonurile depuse la dosar prin care a dovedit 
venitul pe lunile ianuarie - iunie 2014, în cuantum de cel puţin 21.541,15 lei, dovedesc că se 
produce societăţii o pagubă ireparabilă. 

Solicită ca având în vedere motivele invocate în recurs, să se  constate că acestea nu 
întrunesc condiţiile de casare prevăzute de art. 488 pct. 6 şi 8 NCPC pe care le-a invocat în 
drept recurentul, întrucât hotărârea cuprinde motivele pe care se întemeiază, nu cuprinde 
motive contradictorii şi nici numai motive străine de natura cauzei.  

De asemenea, solicită să se constate că hotărârea nu a fost dată cu încălcarea sau 
aplicarea greşită a normelor de drept material. 

      Analizând recursul declarat prin prisma motivelor invocate şi a dispoziţiilor 
legale incidente în materie Curtea apreciază că acesta este fondat pentru următoarele 
considerente : 

       Potrivit dispoziţiilor art. 14 din Legea nr. 554/2004, în cazuri bine justificate şi 
pentru prevenirea unei pagube iminente persoana vătămată poate să ceară instanţei 
competente să dispună suspendarea executării actului administrativ până la pronunţarea 
instanţei de fond. 

       Rezultă din dispoziţiile legale enunţate anterior că, pentru a se dispune 
suspendarea executării unui act administrativ, persoana vătămată trebuie să facă dovada 
îndeplinirii cumulative a două condiţii, respectiv existenţa cazului bine justificat şi a pagubei 
iminente sub rezerva formulării plângerii prealabile împotriva actului administrativ . 

 În speţă reclamanta a depus plângere prealabilă şi mai mult a şi formulat deja 
acţiunea în contencios administrativ prin care a solicitat anularea dispoziţiei din speţă. 

       Cazul bine justificat este definit de dispoziţiile art. 2 lit. t din Legea 
contenciosului administrativ, ca fiind o împrejurare legată de starea de fapt şi de drept care 
este de natură să creeze o îndoială serioasă în privinţa legalităţii actului administrativ, iar 
paguba iminentă este definită la lit. ş ca fiind prejudiciul material, viitor şi previzibil sau, 
după caz, perturbarea previzibilă gravă a funcţionării unei autorităţi publice sau unui serviciu 
public. 

 În ce priveşte prima condiţie respectiv existenţa cazului bine justificat Curtea 
apreciază că acestă condiţie este îndeplinită . 

          Astfel prima instanţă a reţinut că motivele invocate de către reclamanta intimată 
constând în retragerea autorizaţiei de taxi fără a-i fi aplicata şi sancţiunea contravenţională 
principală şi fără a se stabili o legătura între ea si persoana sancţionată contravenţional este o 
împrejurare legată de stare de drept de natură să creeze o îndoială serioasă în privinţa 
legalităţii actului administrativ. 

          Instanţa de recurs apreciază ca această statuare corespunde exigenţelor art. 14 
din Legea 554/2004 raportat la dispoziţiile legale invocate şi în dispoziţia de retragere a 
autorizaţiei de taxi,aspectele invocate de către reclamanta recurentă respectiv aplicarea unei 
sancţiuni contravenţionale complementare fără a fi sancţionată cu o sancţiune 
contravenţională principală şi fără a se justifica legătura dintre ea si persoana sancţionată 
contravenţional fiind într-adevăr o  împrejurare legată de stare de drept de natură să creeze o 
îndoială serioasă în privinţa legalităţii actului administrativ. 

          Aspectul invocat în recurs în sensul că reclamanta intimată nu a formulat o 
plângere penală privind furtul sau dispariţia autoturismului pentru care s-a emis autorizaţia 
taxi nu schimbă constatarea de mai sus câtă vreme nici în prezent nu există o explicaţie 
pentru legătura dintre sancţiunea contravenţională principală aplicată şi retragerea autorizaţiei 
de taxi din speţă. 
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Cât priveşte condiţia pagubei iminente,  Curtea a apreciat ca acesta condiţie nu este 
îndeplinită . 

Practica judiciară şi literatura de specialitate arată în mod constant că paguba iminentă 
ce justifică suspendarea executării actului administrativ trebuie sa constea în pagube grave, 
greu de reparat. 

Totodata iminenţa producerii pagubei trebuie să rezulte  dintr-o împrejurarea clar 
determinată şi nu dintr-o posibilitate ,iar paguba trebuie să reprezinte o consecinţă a 
executării şi nu  însăşi executarea actului administrativ  

Altfel spus în speţă paguba trebuie să constea într-o împrejurare reală ,determinată de 
retragerea autorizaţiei de taxi  şi nu în însăşi pierderea veniturilor ca urmare a acestei 
retrageri  întrucât în această situaţie iminenta producerii unei pagube trebuie presupusă în 
cazul tuturor actelor administrativ ceea ce contravine caracterului de excepţie al măsurii 
suspendarii executării actului administrativ . 

Această condiţie este justificată de către reclamantă prin faptul că pierderea venitului 
pe care îl obţine prin folosirea taxiului pentru care s-a retras autorizaţia îi permite să 
funcţioneze în condiţii oarecum normale,efectele retragerii autorizaţiei fiind imediate în 
sensul că îşi va înceta activitatea . 

În probarea acestui aspect acesta a depus dovada veniturilor realizate din activitatea de 
taximetrie cu autoturismul pentru care s-a retras autorizaţia în prima jumătate a anului 
2014(f.35-57 dosar fond. 

          Chiar dacă această suma este una apreciabilă nu s-a depus de către reclamanta 
intimată nici un alt act care să permită instanţei să aprecieze asupra importanţei acestei sume 
în ansamblul afacerii sale pentru a putea concluziona că într-adevăr lipsa acestor venituri va 
afecta bunul mers al afacerii ,iar reclamanta îsi va înceta activitatea .Astfel este posibil ca 
suma dovedită în speţă să reprezinte doar o mică parte din veniturile reclamantei intimate sau 
ca nerealizarea acestei sume până la soluţionarea irevocabilă a acţiunii în anulare să nu 
afecteze deloc sau într-o măsura mică . 

         Concluzia ce se desprinde din cele mai sus menţionate este că reclamanta nu a 
făcut dovada consecinţelor negative pe care retragerea autorizaţiei de taxi le-ar avea asupra sa 
altfel spus nu a dovedit paguba iminentă susţinută în cauză respectiv aceea a încetării 
activităţii sale datorită lipsurilor financiare. 

         La această concluzie concură şi împrejurarea că chiar reclamanta intimată s-a 
lipsit de acest autoturism câtă vreme la momentul întocmirii procesului verbal de contravenţie 
acesta era în exploatarea unei persoane cu care reclamanta intimată susţine că nu are nici o 
relaţie profesională . 

        Se impune a se preciza peste concluzia sus indicată că din contractul de gestiunea 
a activităţii de transport în regim de taxi rezultă că reclamanta intimată mai are încă trei 
autoturisme cu care desfăsoară activităţi de taximetrie si pentru care autorizaţia de taxi nu a 
fost retrasă .  

Prin urmare, Curtea constată că în speţă nu sunt îndeplinite in mod cumulativ  
condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 14, 15 din Legea nr. 554/2004, cererea de suspendare 
fiind neîntemeiată, motiv pentru care în temeiul art. 488 pct. 8 ,498 C.pr.civ va admite 
recursul declarat de către pârât ,va casa în întregime sentinţa recurată si rejudecând în fond 
cererea de suspendare o va respinge.  

 Recurentul pârât nu a solicitat cheltuieli de judecată nici în fond si nici pentru recurs . 
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Informaţii de interes public. Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 7 şi art. 11 din 
Legea nr. 554/2004  

Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 3751 din 22 aprilie 
2015  

Prin sentinţa civilă nr. 6.579 din 17 decembrie 2014, pronunţată în dosarul nr. .../2014 
al Tribunalului Cluj, s-a respins în baza excepţiei lipsei capacităţii procesuale cererea 
formulată de reclamantul D.F., faţă de pârâţii PRIMĂRIA CLUJ-NAPOCA si DIRECŢIA 
TEHNICĂ. 

S-a respins în baza excepţiei tardivităţii cererea formulată de acelaşi reclamant faţă de 
pârâţii Primarul Municipiului  Cluj-Napoca  si Municipiul  Cluj-Napoca. Fără cheltuieli de 
judecată. 

Analizând cererea formulată în baza probelor administrate, instanţa de fond a reţinut 
că aceasta este neîntemeiată. 

Astfel, cu privire la excepţiile invocate, instanţa a reţinut că acestea sunt întemeiate. 
Cu privire la excepţia lipsei capacităţii procesuale, în privinţa Primăriei Municipiului  

Cluj-Napoca si Direcţiei Tehnice, s-a reţinut că în sensul art. 21 din Legea nr. 215/2001, 
persoanele juridice ce drept public care pot sta în justiţie sunt unităţile administrativ 
teritoriale reprezentate prin primar sau preşedintele consiliului judeţean, atât Primăria 
municipiului  Cluj-Napoca  cât si Direcţia Tehnică  fiind structuri fără personalitate juridică, 
astfel că acestea nu pot sta în justiţie. Astfel, s-a impus admiterea excepţiei şi respingerea 
cererii faţă de pârâtele menţionate în baza excepţiei. 

Cu privire la excepţia tardivităţii, instanţa de fond a constatat că  reclamantul pretinde 
că a înregistrat la data de 14.03.2014  sub nr. 91416/442 cererea de comunicare a  
informaţiilor de interes public referitoare la indexul mormântului si perioadele de 
concesionare a acestuia  pe numele mamei sale D.I., decedată la data de 11.02.2002. Nu s-a 
depus în probaţiune cererea formulată, însă pârâţii au recunoscut înregistrarea cererii. 

A fost depusă în probaţiune doar contestaţia împotriva refuzului  funcţionarului public 
de comunicare a informaţiilor (f.6, fără dovada înregistrării acesteia). 

Prin adresele înregistrate la dosar de către pârâţii Primarul Municipiului  Cluj-Napoca 
si Municipiul Cluj-Napoca (f.24-29), aceştia au dovedit că au răspuns reclamantului prin 
Adresele nr. 91416/442/19.03.2014, nr. 116765/ 442/10.03.2014, borderourile de comunicare 
fiind semnate si stampilate de către cabinetul avocaţial  reprezentant al reclamantului.  

În sensul art. 22 din Legea nr. 554/2001, faţă de introducerea cererii de comunicare a 
informaţilor publice, respectiv 14.03.2014 şi faţă de răspunsul recepţionat la 26.03.2014/f. 
26/ reclamantul avea posibilitatea de a formula acţiune în faţa instanţei de contencios 
administrativ în termen de 30 de zile. 

Acţiunea care face obiectul prezentului dosar a fost introdusă la data de 28.05.2014, 
cu depăşirea termenului legal, acţiunea introdusă fiind astfel tardivă formulată. 

Pe de altă parte, chiar si în aceste condiţii, instanţa de fond a constata în cauză că 
pârâţii au răspuns reclamantului  şi pe fond cererea fiind neîntemeiată. 

Pentru motivele arătate,  în baza art.10 din Legea nr. 554/2004 si art.  32-33 din Legea 
nr. 544/2001, instanţa de fond a respins cererea formulată. 

Împotriva acestei sentinţe, reclamantul D.F. a declarat recurs, solicitând casarea în 
întregime a hotărârii recurate şi trimiterea spre rejudecare în fond la instanţa competentă. 

În motivarea recursului, întemeiat pe dispoziţiile art. 488 alin. 1 pct. 8 C.pr.civ. 
corob.cu art. 22 alin. 3 din Legea nr. 554/2001, reclamantul a arătat cp instanţa de fond în 
mod greşit a respins cererea sa în temeiul unor excepţii, respectiv excepţia lipsei capacităţii 
procesuale a pârâţilor Primăria Municipiului  Cluj-Napoca si Direcţiei Tehnice şi excepţia 
tardivităţii cererii sale. 
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În privinţa excepţia lipsei capacităţii procesuale a pârâţilor Primăriei Municipiului  
Cluj-Napoca  si Direcţiei Tehnice, reclamantul a invocat dispoziţiile art. 204 C.pr.civ. din 
perspectiva cărora la momentul în care a depus răspunsul la întâmpinarea pârâţilor din 
cererea formulată iniţial, era în termenul legal pentru a-şi preciza şi stabili poziţia procesuală, 
iar instanţa de fond în mod greşit nu a avut în vedere poziţia sa procesuală prin care a înţeles 
să-şi extindă cadrul procesual iniţial. 

În sprijinul susţinerilor sale, recurentul a invocat şi dispoziţiile art. 22 alin. 2 din 
Legea nr. 554/2001. 

În ceea ce priveşte excepţia tardivităţii, reclamatul consideră că în mod neîntemeiat a 
fost admisă de către instanţa de fond raportat la dispoziţiile art. 22 din Legea nr. 554/2001 
corob. cu art. 7 din aceeaşi lege care prevăd un termen de 30 de zile pentru a se adresa 
instanţei, termen ce curge de la momentul  expirării termenului prev. de art. 7. În consecinţă, 
raportat la data comunicării răspunsului de către pârât la cererea sa, respectiv 15.04.2014,  
prin înregistrarea acţiunii în instanţă la data de 28.05.2014, a fost respectat termenul legal de 
30 de zile prevăzut de dispoziţiile legale mai sus menţionate. 

Pârâtul PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA - Primăria MUNICIPIULUI  
CLUJ-NAPOCA  - DIRECŢIA TEHNICĂ a depus întâmpinare prin care a solicitat 
respingerea recursului ca neîntemeiată (f.20). 

Analizând recursul formulat din perspectiva motivelor invocate, Curtea l-a apreciat 
ca fiind nefondat din următoarele considerente: 

Instanţa de fond a soluţionat cauza atât din perspectiva excepţiei lipsei capacităţii 
procesuale atunci când a analizat cererea de chemare în judecată în contradictoriu cu Primăria 
mun. Cluj-Napoca şi cu Direcţia tehnică din cadrul instituţiei menţionate anterior, cât şi din 
perspectiva excepţiei tardivităţii atunci când a analizat acţiunea introductivă în contradictoriu 
cu pârâţii Primarul mun. Cluj-Napoca şi Municipiul Cluj-Napoca. 

În privinţa excepţiei lipsei capacităţii procesuale, în mod corect instanţa de fond a 
reţinut incidenţa art. 21 din Legea nr. 215/2001, referitor la persoana juridică de drept public 
ce pot sta în justiţie, în speţă în calitate de pârâtă. 

Modul de soluţionare a excepţiei lipsei capacităţii procesuale este în acord şi cu 
dispoziţiile art. 57 alin. 2 C.pr.civ.  

Cu privire la excepţia tardivităţii, Curtea reţine că şi aceasta a fost corect soluţionată 
de către instanţa de fond prin raportare la dispoziţiile art. 7 şi art. 11 din Legea nr. 554/2004.  

În primul rând, în mod corect instanţa de fond a stabilit necesitatea derulării în cauză a 
procedurii prealabile specifice contenciosului administrativ, astfel încât ulterior, din 
perspectiva procedurală, devin incidente dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 554/2004 
referitoare la termenul de introducere al acţiunii introductive în materia contenciosului 
administrativ. 

În acelaşi timp, în speţă sunt incidente şi dispoziţiile art. 22 din Legea nr. 544/2001 
privitoare la necesitatea introducerii cererii de chemare în judecată într-un interval de 30 de 
zile de la data comunicării răspunsului la cererea de comunicare a informaţiilor publice 
solicitate. 

Momentul de întrerupere al termenului de 30 de zile şi deci de verificare a excepţiei 
tardivităţii este cel al introducerii cererii de chemare în judecată, soluţia fiind în acord cu 
dispoziţiile art. 2537 pct.2 din Codul civil, referitoare la motivele de întrerupere a cursului 
termenului de prescripţie. 

Precizarea ulterioară a cadrului procesual nu mai prezintă relevanţă, fiind făcută în 
afara termenului de 30 de zile, relevanţă având data introducerii cererii de chemare în 
judecată. 

Cu privire la momentul de început al termenului, în mod greşit susţine reclamantul că 
acesta ar fi situat după expirarea termenului de 30 de zile în care instituţia avea obligaţia de a 
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răspunde la solicitarea de informaţii publice întrucât textul legal incident, respectiv art. 22 din 
Legea nr. 544/2001, se referă fie la termenul de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile 
de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor 
documentare şi de urgenţa solicitării, menţionate l a art.7 din acelaşi act normativ, ca reper 
temporal pentru începerea cursului termenului de 30 de zile pentru sesizarea instanţei de 
judecată. 

În consecinţă, faţă de cele menţionate, în temeiul art. 488 pct.8 c.pr.civ. si art. 22 din 
Legea nr. 554/2004,  se va respinge recursul formulat şi se va păstra în întregime hotărârea 
recurată.   

 
Anularea titlului executoriu fiscal. Competenţă materială  

Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 3804 din  4 mai  2015  
Prin sentinţa civilă nr. 191 din 21.01.2015 pronunţată de Tribunalul Cluj în dosar nr. 

.../2014 s-a admis în parte cererea de chemare în judecată, formulată de reclamant V.V. în 
contradictoriu cu pârâta ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE-
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA. 

S-a anulat titlul executoriu nr. 123010016301597/29.08.2013 şi decizia nr. 
1230135324311/30.06.2013 referitoare la obligaţiile de plată accesorii. 

S-a dispus restituirea către reclamant a sumelor încasate în baza actelor anulate, cu 
dobânda legală de la data încasării. 

S-au respins celelalte capete de cerere. 
Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
 Prin acţiunea înregistrată sub numărul de mai sus, reclamantul V.V. în 

contradictoriu cu pârâta ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE - 
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA, a 
solicitat să se dispună anularea titlului executoriu privind plata sumei de 67 lei emis de pârâtă 
reprezentând penalităţi, admiterea cererii înregistrate la pârâtă sub nr. 73871/02.01.2013 prin 
care a solicitat anularea penalităţilor de întârziere aplicate şi nesoluţionate, respectiv 
obligarea pârâtei la pata sumei de 700 lei, reprezentând comisioane, încasat de la reclamant 
de la Banca L. SA, banca C. SA, Banca T. SA şi Banca M. SA, precum şi la plata 
cheltuielilor efectuate pentru întocmirea prezentei acţiuni constând în multiplicarea 
documentelor oficiale anexate la acţiune şi taxa de timbru.  

 În motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că regularizarea pentru impozit s-a 
efectuat pentru suma de 950 lei, fiindu-i comunicat prin formularul 250/27.08.2012 prin 
chitanţele de încasare: seria TS9 nr.4891488/27.11.2012 suma de 500 lei, seria TS6 nr. 
5380932/19.02.13 suma de 200 lei, seria TS10 nr. 2103718/11.06.2013 suma de 250 lei, în 
total 950 lei.  

 Reclamantul a mai arătat că s-a achitat întreaga sumă menţionată în decizia de 
impunere anuală (formularul 250) şi că ultima chitanţă în sumă de 250 lei s-a achitat la data 
de 11.06.2013. 

 De asemenea, a susţinut că prin somaţia nr. R/3011/2013/123010020753210 
expediată de pârâtă la data de 29.08.2013 i s-a comunicat valoarea de 67 lei penalizare pentru 
neplata la timp a impozitului de 950 lei în termen de 15 zile şi continuarea măsurilor de  
executare silită şi că la cererea de anulare înregistrată la pârâtă în data de 02.12.2013 i s-a 
comunicat refuzul anulării solicitate, astfel că pârâta nu avea nici un motiv să aplice 
penalităţi. 

 În opinia reclamantului, tot din cele menţionate anterior rezultă şi justificarea 
solicitării de anulare a penalităţii chiar şi în situaţia în care ultima pată în sumă de 250 lei ar fi 
depăşit termenul fixat de pârâtă, deşi ultima chitanţă este datată 11.06.2013 iar somaţia este 
datată 24.08.2013, deci cu peste două luni de la achitarea ultimei sume.  
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 În ceea ce priveşte obligarea pârâtei la plata sumei de 700 lei, reclamantul a 
arătat că pârâta cunoscând băncile la care reclamantul are depuneri, le-a acţionat pe toate, 
considerându-se că băncile încasează orice operaţiune bancară şi ca atare, fiecare au reţinut 
din cotul său curent câte 50 lei x 4 = 200 lei, inclusiv 67 lei penalităţile greşit aplicate iar 
această metodă de executare silită reprezintă un abuz şi este nelegală, în opinia reclamantului. 

 S-a administrat proba cu înscrisuri. 
 Analizând probele administrate,  instanţa a reţinut următoarele: 
 Prin titlul executoriu nr. 123010016301597/29.08.2013 (f.17), s-a constatat în 

sarcina reclamantului o  datorie fiscală în cuantum de 67 lei reprezentând diferenţă de impozit 
anual de regularizat iar prin somaţia emisă în data de  29.08.2013, reclamantului i s-a pus în 
vedere să plătească această sumă (f.8). 

 Potrivit chitanţelor de la f.7 si urm. din dosar, reclamantul a plătit pârâtei  cu 
titlu de regularizări suma de 950 lei. Creanţa rezultă din decizia de impunere anuală 
nr.12301158251046/27.08.2012 pentru veniturile realizate  din România de persoanele fizice 
din anul 2011 (f.6). 

 Prin Decizia nr. 1230135324311/30.06.2013 referitoare la obligaţiile de plată 
accesorii (f.38), s-a stabilit în sarcina reclamantului obligaţia de plată a sumei de 67 lei cu 
titlu de diferenţă de impozit anual de regularizat. 

 Decizia nu precizează pentru ce creanţă principală s-a stabilit creanţa 
accesorie, nu precizează cum s-au calculat accesoriile, pentru ce durată şi în baza cărui mod 
de calcul, împrejurare în care, coroborat cu faptul plăţii de către reclamant a creanţei 
principale în 27.12.2012, 19.02.2013 si 11.06.2013, date la care emiţându-i-se actele necesare 
încasării la Trezoreria municipiului  Cluj-Napoca  a sumelor evidenţiate prin chitanţele de la 
f.7 si urm., rezultă că nu datora accesorii respectiv nu fuseseră calculate astfel de datorii. Or, 
în aceste circumstanţe este cu atât mai lipsit de temei a se proceda la încasarea unor accesorii 
si a se emite o decizie în acest sens în data de 30.06.2013,  lipsită de  precizările necesare 
determinării elementelor   creanţei care se pretinde a fi datorată. 

 Având în vedere aceste împrejurări, instanţa a constatat că titlul executoriu si 
decizia de la fila 38 sunt lipsite de temei legal iar pârâta  nu a explicat nici în cursul judecăţii 
care este creanţa principală, modul de calcul al accesoriilor, durata avută în vedere şi celelalte 
elemente ale raportului juridic de drept fiscal. 

 Instanţa a constatat că este neîntemeiată pretenţia reclamantul pentru obligarea 
pârâtei la plata  comisioanelor încasate de la reclamant de către cele patru bănci enumerate în 
cererea de chemare în judecată, având în vedere că reclamantul nu a dovedit  prin înscrisuri 
existenţa si cuantumul creanţei pretinse. 

 Pentru aceste considerente, reţinând îndeplinirea de către reclamant a 
îndatoririi sale fiscale evidenţiate în decizia de impunere anuală pentru anul 2011, în baza art. 
218, art. 44 Cod Procedură Civilă, instanţa a admis în parte cererea, va anula titlul executoriu 
nr. 123010016301597/29.08.2013 şi decizia nr. 1230135324311/30.06.2013 referitoare la 
obligaţiile de plată accesorii, a dispus restituirea către reclamant a sumelor încasate în baza 
actelor anulate, cu dobânda legală de la data încasării şi a respins celelalte capete de cerere. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Cluj (AJFPCJ) solicitând admiterea recursului şi in consecinţa 
desfiinţarea sentinţei civile recurate iar in urma rejudecării sa se pronunţe o hotărâre prin care 
sa se respingă contestaţia formulata de reclamant, pentru următoarele motive: 

In fapt, 
I. Prin Sentinţa civila nr. 191/2015 a fost admisa cererea de chemare in judecata 

formulata de V.v. si ca o consecinţa a fost anulat Titlul executoriu nr. 
123010016301597/29.08.2013 si decizia nr. 1230135324311/30.06.2013 referitoare la 
obligaţiile de plata accesorii. 
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Pentru a dispune astfel instanţa fondului retine ca reclamantul a achitat cu titlu de 
regularizări suma de 950 lei , creanţa ce rezulta din decizia de impunere anuala nr. 
12301158251046/27.08.2012.pentru venituri realizate in România de persoane fizice , din 
anul 2011. 

De asemenea, instanţa fondului retine ca prin Decizia nr. 1230135324311/30.06.2013 
referitoare la obligaţiile de plata accesorii, s-a stabilit in sarcina reclamantului obligaţia de 
plata a sumei de 67 lei cu titlu de diferenţa de impozit anual de regularizat, iar decizia nu 
precizează pentru ce creanţa principala s-a stabilit creanţa accesorie, nu precizează cum s-au 
calculat accesoriile , pentru ce durata si in baza cărui mod de calcul, împrejurare in care 
coroborat cu faptul plaţii de către reclamant a creanţei principale in 27.12.2012, 
19.02.2013,11.06.2013 , este lipsit de temei a se proceda la încasarea unor accesorii si ase 
emite o decizie in acest sens la data de 30.06.2013. 

Înţelege sa critice aceasta motivare a instanţei fondului, care se datorează insuficientei 
analize a situaţiei dedusa judecaţii si a dispoziţiilor legale aplicabile in materie. 

Pe de o parte, susţinerea instanţei este infirmata de dispoziţiile art.119 si urm. din OG 
nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, prin care se dispune imperativ, faptul ca 
pentru neachitarea la termenul de scadenta de către debitor a obligaţiilor de plata , se 
datorează dupa acest termen dobânzi si penalităţi de întârziere, excepţiile de la aceasta regula 
fiind expres si limitativ prevăzute in cadrul alin.(2) al art.119. 

Redă textual aceste prevederi legale:  
„ ART. 119 
Dispoziţii generale privind majorări de întârziere 
(1) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de 

plată, se datorează după acest termen majorări de întârziere. 
(2) Nu se datorează majorări de întârziere pentru sumele datorate cu titlu de 

amenzi de orice fel, obligaţii fiscale accesorii stabilite potrivit legii, cheltuieli de executare 
silită, cheltuieli judiciare, sumele confiscate, precum şi sumele reprezentând echivalentul în 
lei al bunurilor şi sumelor confiscate care nu sunt găsite la locul faptei. 

(3) Majorările de întârziere se fac venit la bugetul căruia îi aparţine creanţa 
principală. 

(4) Majorările de întârziere se stabilesc prin decizii întocmite în condiţiile 
aprobate prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor, cu excepţia situaţiei prevăzute la 
art. 142 alin. (6). 

In consecinţa afirmaţia instanţei potrivit căreia este lipsit de temei a se proceda la 
încasarea unor accesorii si a se emite o decizie de accesorii, apare ca fiind fara justificare 
legala. 

Instanţa fondului avea obligaţia sa analizeze situaţia dedusa judecaţii prin prisma 
acestor dispoziţii legale, cu atât mai mult cu cat decizia anulata de instanţa fondului se 
regăseşte la dosarul cauzei, iar in cuprinsul acesteia este menţionat temeiul legal in baza 
căruia a fost emisa. 

Pe de alta parte, deşi instanţa fondului afirma ca in cuprinsul deciziei nu se precizează 
pentru ce creanţa principala s-a stabilit creanţa accesorie, cum s-au calculat accesoriile si 
pentru ce durata, învederează faptul ca toate aceste informaţii se regăsesc in Anexa la decizia 
nr. 1230135324311 din 30.06.2013, document care însoţeşte decizia de calcul accesorii, in 
care sunt detaliat prezentate, perioada pentru care au fost calculate accesoriile, cuantumul 
creanţei principale, numărul de zile de întârziere, cota procentuala aplicata si suma rezultata 
cu titlu de accesoriu. 

Având in vedere ca toate aceste documente se regăseau la dosarul cauzei, apreciază ca 
instanţa fondului avea posibilitatea si obligaţia de a le analiza cu minuţiozitate, in scopul 
pronunţării unei hotărâri temeinice si legale. 
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Este inadmisibila o astfel de abordare si motivare cum este cea data de instanţa 
fondului, când pentru a lamuri aspectele legate de semnificaţia unor menţiuni din cuprinsul 
deciziei, instanţa fondului avea posibilitatea sa ceara explicaţii si sa dispună administrarea 
probelor pe care le considera necesare pentru a se lamuri pe deplin in scopul pronunţării unei 
hotărâri legale. 

Or instanţa fondului nu a făcut acest lucru deşi avea aceasta îndatorire potrivit 
dispoziţiilor art.22 C.pr.civ. 

Aşadar se dovedeşte ca instanţa fondului nu s-a aplecat suficient asupra spetei dedusa 
judecaţii, pronunţând o hotărâre lipsita de motivarea in drept. 

Procedând in acest mod, instanţa fondului a pronunţat o hotărâre neconforma cu 
dispoziţiile legale si neîntemeiata. 

Astfel, instanţa fondului a ignorat dispoziţiile art.119 si urm. Din C.pr.fisc. potrivit 
cărora, pentru neachitarea la termenul de scadenta de către debitor a obligaţiilor de plata se 
datorează după acest termen dobânzi si penalităţi de întârziere. 

Pentru aceste motive, apreciază ca Sentinţa civila nr.191/2015 pronunţata de 
Tribunalul Cluj in data de 21.01.2015, este data cu încălcarea prevederilor legale, este 
netemeinica si se impune desfiinţarea acesteia. 

Având in vedere considerentele expuse, solicită sa se admită recursul si in urma 
rejudecării să se pronunţe o noua hotărâre prin care sa se desfiinţeze sentinţa menţionată si in 
consecinţa sa se respingă cererea de chemare in judecata ca fiind neîntemeiata. 

Proba celor expuse înţelege sa o facă cu actele existente la dosarul cauzei la care se 
adaugă considerentele expuse in cuprinsul recursului. 

În apărare, reclamantul intimat V.V. a formulat întâmpinare prin care arată că 
pârâta: 

- a aplicat penalizarea de 67 (şaizecişişapte lei) ia data de 29.08.2013, deşi 
regularizarea de impozit pt. suma de 950 lei, s-a finisat cu chitanţă deci cu 2 luni înainte ca 
reclamantul să primească somaţia din 29.o8.2ol3. 

- a cerut prin adrese popriri pe sumele depuse de reclamant la: Banca L., Banca 
C. s.a.,Banca T. s.a» şi Banca M. s.a», deşi se cunoaşte că acestea (băncile), aplică totdeauna 
comisioane pentru fiecare operaţiune bancară intrată prin registratura acestora, punându-se în 
sarcina cetăţeanului obişnuit (prin deplasarea acestuia la fiecare bancă în parte, (mai puţin 
una)pentru anularea popririlor, aspect ce generează următoarele concluzii: 

- fie lipsă nepermisă de profesionalism din partea operatorilor bancari (respectiv 
instituţia ca atare), 

- fie o nepermisă bătaie de jos faţă de cetăţean pe diferite căi, de Stat prin 
ANAF, de bănci private prin personalul ce lucrează cu publicul. 

Solicită instanţei a analiza recursul declarat de pârâtă, ce prezintă instanţei o serie de 
acte normative (art.11 din 0rd.G.nr.92/2oo3, art.22 C.p.c, art.223/NCPC,art.3o al.1 din OUG 
80/2b iunie 2ol3), ca nerespectate de instanţă la pronunţarea hotărârii, ce au legătură 
colaterală cu acţiunea, neglijând însă următoarele două aspecte evidente; 

- penalizarea s-a aplicat la 2 luni după plata în întregime a sumei de 95o ie,i 
(regularizarea anuală de impozit a se vedea formularul 25o); 

- somaţia cu titlu executoriu;29.08.2ol3 
- ultima chitanţă TS 10 nr.21o39 
- nr.de zile pierdute de reclamant (83 de ani,cu afecţiuni grave cardiace) pentru 

reglarea la Administraţia Financiară şi la băncile menţionate mai sus privind reţinerea din 
conturi a aceloraşi penalizări, în loc de o singură reţinere dacă se accesa de AJFP o singură 
bancă. 

Faţă de cele menţionate mai sus, solicită respingerea recursului, menţinerea anulării 
titlului executor 123000/63/29.o8.2o13 şi modificarea S.C. nr. 19l/2ol5 a Tribunalului Cluj, 



50 
 

incluzându-se în hotărârea ce se va pronunţa de Curte, a solicitării pct. 3 din acţiune, care ar 
reprezenta o atenţionare a AJAF-ului ca procedură de soluţionare a execuţiilor şi minimă 
compensare a cetăţeanului care făcându-şi conştiincios datoria faţă de stat, este batjocorit şi 
păgubit. 

 Analizând sentinţa civilă criticată prin prisma motivelor de recurs invocate şi a 
apărărilor formulate, Curtea reţine următoarele: 

Obiectul acţiunii în contencios fiscal deduse judecăţii în prezentul dosar îl constituie 
anularea unui titlu executoriu şi a unei decizii referitoare la obligaţii de plată accesorii. 

Conform art.205 alin.1 Cod procedură fiscală, obiectul contestaţiei fiscale este 
reprezentat de titlul de creanţă (act administrativ fiscal) ce nu se confundă cu titlul executoriu 
(în temeiul căruia este efectuată executarea silită în materie fiscală) care poate forma obiectul 
contestaţiei la executare, în condiţiile art.172 alin.3 Cod procedură fiscală. 

Or, numai titlul de creanţă (act administrativ fiscal) poate fi cenzurat de instanţa de 
contencios administrativ, în condiţiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, iar 
nu şi titlul executoriu care este verificat de instanţa de executare, mai exact judecătoria 
(art.713 NCPC). 

Aşa fiind, demersul judiciar al reclamantului, prin care urmăreşte anularea titlului 
executoriu nr. 123010016301597/29.08.2013, promovat în faţa instanţei de contencios 
administrativ, este inadmisibil. 

Cât priveşte decizia nr. 1230135324311/30.06.2013 referitoare la obligaţiile de plată 
accesorii, Curtea observă că în anexa acesteia (f.38 fond) s-au menţionat titlurile de creanţă 
ce au stat la baza emiterii ei fără ca reclamantul să dovedească că s-a îndreptat cu contestaţie 
fiscală împotriva lor, în condiţiile art.205 şi urm. Cod procedură fiscală. 

Or, din această perspectivă titlurile de creanţă menţionate în decizia de impunere 
respectivă, acte administrative fiscale în sensul art.41 Cod procedură fiscală, se bucură de 
prezumţia de legalitate, prezumţie ce nu a fost răsturnată în cauză. 

În raport de aceste considerente, Curtea în temeiul art.20 alin.3 din Legea nr.554/2004 
a contenciosului administrativ, va admite recursul declarat, va casa în tot hotărârea atacată şi, 
în rejudecare, va respinge  acţiunea în contencios administrativ fiscal promovată. 

 
Suspendarea actului administrativ. Condiţii. Regim juridic  

Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 3896 din 7 mai 2015  
Prin sentinţa civilă nr. 1096, pronunţată la data de 19.02.2015 în dosarul nr. 

.../2014/a1 al Tribunalului Maramureş, a fost respinsă cererea pentru suspendarea executării 
HCL nr.84/2010 formulată de SC R.M. SRL Bucureşti, în contradictoriu cu pârâtul 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE. 

 Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele: 
 Analizând cererea formulată prin raportare la probele aflate la dosar şi 

prevederile art.14 din Legea nr.554/2004, instanţa a apreciat-o ca nefondată. Astfel prin 
Hotărârea nr.84/2010, pârâtul Consiliul Local Baia Mare a dispus instituirea temporară a 
interdicţiei de construire până la data aprobării P.U.Z. „Malurile Râului Săsăra” - pentru zona 
A-1,1(Macrounitatea sectorială de referinţă care cuprinde forţa U.P. Săsar şi incinta R.M. 
SRL), identificată potrivit PUZ Malurile Râului Săsar. 

 În fundamentarea hotărârii au fost avute în vedere proiectul de hotărâre iniţiat 
de Primarul Municipiului Baia Mare, solicitarea consilierilor exprimată în plen, cu ocazia 
lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare1 din 07.04.2010, 
cu privire la necesitatea aprobării în regim de maximă urgenţă a documentaţiei de urbanism : 
P.U.Z. - Malurile Râului Săsar, aflată în procedură de avizare de către A.R.P.M. Cluj, 
raportul de specialitate nr. 119/2010 întocmit de Serviciul S.LT.A.T., prin care se propune ca 
măsură de protecţie temporară până la aprobarea P.U.Z-ului , interdicţia de construire pentru 
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zona A -1.1 (Macrounitate teritorială de referinţă care cuprinde fosta U.P. Săsar şi incinta 
R.M. S.R.L.), identificată potrivit PUZ - MALURILE RÂULUI SĂSAR, raportul Comisiei 
de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare. 

 Potrivit înscrisurilor existente la dosar şi susţinerilor reclamantei aceasta a 
solicitat Primăriei Baia Mare autorizarea extinderii împrejmuirii urmare a desfiinţării staţiei 
de var, staţie desfiinţată în baza unei autorizaţii de demolare anterior eliberată. 

 Prin urmare urgenţa proximă şi singura dovedită ar fi împrejurarea unei părţi a 
proprietăţii. 

 Dincolo de faptul că necesitatea extinderii împrejmuirii se datorează actului 
voluntar şi autorizat al reclamantei de demolare a unor construcţii, în sine, necesitatea 
împrejmuirii ca un argument generic de protejare a proprietăţii( celelalte menţiuni, respectiv 
condiţionarea obţinerii autorizaţiei de mediu sau de funcţionare de asigurarea împrejmuirii 
amintite, nefiind probate la dosarul cauzei) nu întruneşte exigenţele art.14 din Legea 
554/2004 sub aspectul pagubei iminente pretins a fi provocată de HCL 84/2010, respectiv 
dovedirea unui prejudiciu material actual, cert sau viitor şi previzibil ori perturbarea gravă a 
funcţionării autorităţii publice emitente. 

 Vizând condiţia „cazului bine justificat” instanţa a amintit reclamantei faptul 
că actul administrativ  fie el şi normativ se bucură de două prezumţii relative, aceea a 
autenticităţii şi veridicităţii, orice îndoială serioasă asupra celor două caracteristici ale actului 
administrativ profitând petiţionarului, contestatar al actului. 

 În cazul în speţă reclamanta nu a probat stări de fapt sau de drept care să 
determine o îndoială de natura celei amintite mai sus, asupra Hotărârii de Consiliul Local 
nr.84/2010. 

 Formal, procedura legală de adoptare a Hotărârii a fost respectată, atribuţiile şi 
competenţa Consiliului de asemenea(Legea 350/2001, Legea 50/1991, Legea 52/2003 şi 
Legea 215/2001). 

 Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs SC R.M. SRL, solicitând 
admiterea recursului, casarea sentinţei recurate, în temeiul art. 488 alin. 1 pct. 8 din NCPC şi 
admiterea cererii de suspendare a executării efectelor HCL nr. 84/2010 emisa de intimatul 
Consiliului Local al Municipiului Baia Mare până la soluţionarea definitiva şi irevocabila a 
cauzei; cu obligarea intimatului Consiliul Local al Municipiului Baia Mare la suportarea 
cheltuielilor de judecata ocazionate cu soluţionarea prezentei acţiuni, în temeiul art. 453 alin. 
1 din NCPC. 

În motivare recurenta reiterează o stare de fapt prin care arată că este titulara Licenţei 
de Concesiune pentru Exploatare nr. 1 din data de 5 noiembrie 1998 („Licenţa”) emisa de 
Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale („ANRM”), prin care s-au instituit 4 perimetre de 
exploatare reziduurilor miniere (depozitele tehnologice),, dintre care 2 situate pe teritoriul 
administrativ al Municipiului Baia Mare, respectiv (1) Uzina de Preparare Aurul SA (actuala 
SC R.M. SRL) cu o suprafaţa de 0,014 kmp şi (2) Iazul de Decantare Meda cu o suprafaţa de 
0,220 kmp. 

Potrivit art. 8.1.1. din Licenţa, „titularul are dreptul de acces, să folosească şi să ocupe 
în condiţiile art. 6 din Legea minelor, terenurile şi suprafeţele necesare în scopul desfăşurării 
activităţii miniere în limitele perimetrului de exploatare prevăzut în Anexele B şi C la 
prezenta Licenţa”. 

În temeiul art. 1 din Legea Minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare („Legea nr. 85/2003”), se arata ca „resursele minerale situate pe teritoriul şi în 
subsolul tarii şi al platoului continental (...) fac obiectul explusiv al proprietăţii publice şi 
aparţin statului roman.” şi ANRM este singura autoritate competenta care gestionează 
resursele minerale şi fondul geologic naţional, proprietatea publica a statului. 
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Prin Actul Adiţional nr. 6 din data de 6 iulie 2012, valabilitatea Licenţei a fost 
prelungita cu 5 ani, acest fapt fiind atestat prin Adresele nr. 4523 din data de 17 aprilie 2013 
şi nr. nr. 395 din data de 9 aprilie 2014 emise de ANRM, documente care confirma ca R.M. 
este titulara Licenţei ce are valabilitate pana în data de 8 iulie 2017. 

Recurenta R.M. este titularul dreptului de proprietate asupra amplasamentelor 
necesare prelucrării reziduurilor miniere. 

Prin Decizia nr. 5745/1964 s-a atribuit de Comitetul Executiv al fostului Sfat Popular 
al Regiunii Maramureş terenul aferent obiectivului Flotatia Centrala, Trustului Minier Baia 
Mare (antecesoarea de drept a Centralei Minereurilor Baia Mare), în vederea construirii 
obiectivelor din cadrul Uzinei Flotatia Centrala Baia Mare. Decizia a avut în vedere ca pentru 
construirea obiectivelor uzinei era absolut necesara ocuparea unor suprafeţe de teren cu 
instalaţiile industriale şi sociale, printre care şi iazul de decantare, drumuri interioare, spatii 
verzi obligatorii şi altele. 

În temeiul Hotărârii de Guvern cu nr. 879/1995 („HG nr. 879/1995”), Regia 
Autonoma a Plumbului şi Zincului Baia Mare („RAPZ Baia Mare”) - devenita ulterior în 
baza HG nr. 832/1997 Compania Naţionala a Metalelor Preţioase şi Neferoase „REMIN” SA 
- participa la constituirea societăţii mixte, în cooperare cu o firma străina, cu scopul retratarii 
sterilelor de flotatie din depozitele Sasar şi Flotatia Centrala, în vederea obţinerii 
concentratelor de metale preţioase. Având în vedere prevederile HG nr. 879/1995, RAPZ 
Baia Mare aduce ca aport bunuri ce nu constituie proprietate publica. în considerarea 
participării la aceasta acţiune comuna - joint venture - având ca scop recuperarea aurului şi 
argintului din iazurile de steril Flotatia Centrala şi Sasar, se încheie intre RAPZ Baia Mare în 
calitate de cedant şi SC Aurul SA (denumita ulterior T. SA) în calitate de cesionar, convenţia 
intitulata „ÎNSCRIS” legalizata sub nr. 2478/30.01.1997 de Biroul Notarului Public .... Prin 
aceasta convenţie s-a consimţit ca cedantul sa contribuie în natura la capitalul social al 
cesionarului SC A. SA (viitoarea „T.”) cu valoarea utilajului, dreptului de folosinţa asupra 
terenului şi a celorlalte bunuri, punându-se la dispoziţia cesionarului Sterilele şi Terenul pe 
care se găsesc acestea („cu singurul, exclusivul şi irevocabilul drept de a prelucra Sterilele şi 
de a extrage din acestea aur şi argint şi alte minerale conţinute de acestea intr-o maniera 
continua şi comerciala”). 

 Aşadar, parte din obiectivele din cadrul Flotatiei Centrale şi Sasar, trec la Aurul SA 
(T.), iar urmare a vânzării în bloc - ca un ansamblu funcţional a tuturor bunurilor debitoarei 
T. prin licitaţie publica, în cadrul procedurii de faliment, trec în patrimoniul R.M.. 

Printre activele preluate de R.M. ca urmare a vânzării în bloc, este inclusa şi Uzina de 
Preparare Aurul SA, amplasata în zona de vest a Municipiului Baia Mare, Strada Victoriei nr. 
77, cu următoarele vecinătăţi: 

a) la Nord - Strada Victoriei şi incinta SC IPEG SA (in care isi desfăşoară 
activitatea mai mulţi agenţi economici şi în care o parte din fostele clădiri destinate 
activităţilor economice au fost transformate în ultimii ani în clădiri - blocuri - de locuit); 

b) la Vest - Dacia Service; 
c) la Sud - Bulevardul Independentei şi la cea. 30 m, malul drept al râului Sasar; 
d) la Est - fosta incinta a U.P. Sasar. 
Pe toate amplasamentele deţinute de R.M. au început, în vederea pregătirii activităţii 

de exploatare a reziduurilor minerale (steril), lucrări de investiţii pentru asigurarea unui 
ansamblu industrial funcţional. 

În ce  priveşte informarea autorităţilor locale în privinţa existenta Licenţei, arată că 
recurenta a informat de nenumărate ori autorităţile locale despre existenta Licenţei, iar 
acestea din urma au dovedit, la rândul lor, tot de nenumărate ori, ca ştiau de existenta 
Licenţei şi drepturile conferite Societăţii în cadrul acesteia. În exemplificarea celor afirmate 
va menţionam următoarele: 
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a) din chiar cuprinsul Procesului Verbal încheiat cu ocazia şedinţei extraordinare 
a Consiliului Local Baia Mare, din data de 13 aprilie 2010, se desprinde fara echivoc ideea ca 
la data adoptării HCL 84/2010 reprezentanţii locali cunoşteau despre existenta Licenţei: pg. 
19, primul alineat, alocuţiunea Dnei Parvu, consilier local PSD; 

b) Prin Adresa nr. 10240/17 mai 2010, odată cu formularea plângerii prealabile 
împotriva HCL nr. 84/2010, R.M. a depus Consiliului Local al Municipiului Baia Mare copie 
a Licenţei, a Actelor Adiţionale nr. 2 şi 3 la Licenţa şi Fisele de Instituire a perimetrelor 
miniere pentru (1) Uzina de Preparare Aurul SA (actuala SC R.M. SRL) cu o suprafaţa de 
0,014 kmp şi (2) Iazul de Decantare Meda cu o suprafaţa de 0,220 kmp; 

Având în vedere cele de mai sus, mai arată că în conformitate cu prevederile Legii 
minelor nr. 85/2005, subscrisa societate are dreptul sa execute toate activităţile prevăzute în 
Licenţa în limitele perimetrului acordat (art. 38 lit. b). Mai mult, autorităţile competente 
aveau obligaţia de a modifica si/sau actualiza planurile de amenajare a teritoriului şi planurile 
urbanistice generale existente, pentru a permite executarea tuturor operaţiunilor necesare 
desfăşurării activităţilor miniere concesionate. Suplimentar, învederează instanţei şi 
prevederile art. 6 din Regulamentul General de Urbanism din 1996 în care se menţionează 
imperativ ca autorizarea executării construcţiilor definitive, altele decât cele industriale, 
necesare exploatării şi prelucrării resurselor în zone delimitate conform legii, care conţin 
resurse identificate ale subsolului, este interzisa. 

Este relevant faptul ca în cadrul dezbaterilor din data de 14 aprilie 2013 privind 
adoptarea unui alt act administrativ, respectiv HCL 120/2013, Secretarul Consiliului Local a 
menţionat în nenumărate rânduri ca R.M. „deţine licenţa de exploatare data de Statul Roman” 
şi ca se aplica în cazul nostru art. 41 din Legea minelor.1 

 
Sentinţa Civila nr. 1096 din data de 19 februarie 2015 pronunţata de Tribunalul 

Maramureş în Dosarul nr. .../2014 a fost data cu aplicarea greşita a normelor de drept 
material. 

Societate, prin cererea adresata Tribunalului Maramureş a solicitat, în temeiul art. 15 
alin. 1 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ {„Legea nr. 554/2004”) 
suspendarea executării Hotărârii nr. 84 din data de 13 aprilie 2010 emisa de Consiliul Local 
al Municipiului Baia Mare („HCL nr. 84/2010”) pana la soluţionarea definitiva şi irevocabila 
a cauzei ce constituie obiectul acestui dosar. 

Instanţa a respins ca nefondata cererea formulata de subscrisa societate, reţinând în 
considerentele necesare ale Sentinţei, care sprijină şi explica dispozitivul hotărârii 
judecătoreşti şi se bucura de autoritate de lucru judecat provizorie următoarele: 

„Potrivit înscrisurilor existente la dosar şi susţinerilor reclamantei aceasta a solicitat 
Primăriei Baia Mare autorizarea extinderii împrejmuirii urmare a desfiinţării staţiei de var, 
staţie desfiinţată în baza unei autorizaţii de demolare anterior eliberata. 

Prin urmare urgenta proxima şi singura dovedita ar fi împrejurarea unei parti a 
proprietăţii. Dincolo de faptul ca necesitatea extinderii împrejmuirii se datorează actului 
voluntar şi autorizat al reclamantei de demolare a unor construcţii, în sine, necesitatea 
împrejmuirii ca un argument generic de protejare a proprietăţii...nu întruneşte exigentele art. 
14 din Legea 554/2004 sub aspectul pagubei iminente pretins a fi provocata de HCL 84/2010, 
respective dovedirea unui prejudiciu material actual, cert sau viitor şi previzibil ori 
perturbarea grava a a funcţionarii autorităţii publice emitente.” 

„În cazul în speţa reclamanta nu a probat stări de fapt sau de drept care sa determine o 
îndoiala de natura celei amintite mai sus, asupra Hotărârii de Consiliu Local nr. 84/2010. 

Formal, procedura legala de adoptare a Hotărârii a fost respectata, atribuţiile şi 
competenta Consiliului de asemenea (Legea 350/2001, Legea 50/1991, Legea 52/2003 şi 
Legea 215/2001.” 
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În primul rând, arată că, jurisprudenţa CEDO, care a reiterat în nenumărate rânduri ca 
prevederile Convenţiei nu îşi propun sa garanteze drepturi teoretice şi iluzorii, ci drepturi 
concrete şi efective3, iar dreptul la un proces echitabil nu poate fi considerat efectiv decât 
daca cererile şi observaţiile pârtilor sunt într-adevăr „auzite”, adică examinate conform 
normelor de procedura de către tribunalul sesizat. Astfel spus, art. 6 impune „tribunalului” 
obligaţia de a proceda la o examinare efectiva a motivelor, argumentelor şi a cererilor de 
probatoriu ale pârtilor, cu excepţia aprecierii pertinentei4. Aşadar, prima critica priveşte 
însăşi modul în care instanţa de fond a examinat motivele şi probatoriul. 

În opinia sa, HCL 84/2010 este un act administrativ ce reprezintă titlu executoriu şi se 
bucura de executarea din oficiu (executio ex officio). Mai mult, acest act si-a produs pe 
deplin efectele de la data adoptării şi pana în prezent fiind temei de drept pentru: 

a. Certificatele de Urbanism nr. 101/12.07.2013 şi nr. 122/23.08.2013 emise de 
Consiliul Judeţean Maramureş în care se precizează 

1. „Potrivit HLC nr. 84/2010 s-a instituit interdicţie de construire (non edificandi) 
pentru zona care cuprinde fosta UP Sasar şi incinta R.M. SRL...”; 

2. „Prezentul Certificat de urbanism nu poate fi utilizat în scopul declarat întrucât 
Primarul Municipiului Baia Mare a emis aviz nefavorabil nr. 17989/4.07.2013.” 

b. Certificatele de Urbanism nr. 923/26.09.2013, nr. 355/14.04.2014, nr. 
595/20.06.2014 şi nr. 996/19.09.2014 emise de către Municipiul Baia Mare în care se 
precizează: 

1. „Potrivit HLC nr. 84/2010 s-a instituit interdicţie de construire (non edificandi) 
pentru zona care cuprinde fosta UP Sasar şi incinta R.M. SRL...”; 

2. „Prezentul certificat de urbanism NU POATE FI utilizat în scopul declarat...”. 
Îndeplinirea condiţiilor de admisibilitate prevăzute de art. 14 din Legea nr. 554/2004.  
În privinţa prejudiciului material efectiv, a arătat fără tăgada ca în perioada scursa de 

la adoptarea HCL 84/2010 autorităţile locale au blocat în mod evident orice posibila activitate 
a R.M. prin refuzul constant în emiterea avizelor, certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor 
de construire solicitate pentru dezvoltarea infrastructurii necesare desfăşurării activităţii 
licenţiate. După cum am arătat, Licenţa, astfel cum a fost prelungita prin Actul Adiţional nr. 6 
este valabila pana la data de 8.07.2017, perioada din care au trecut deja 3 ani fără a putea 
finaliza lucrările necesare începerii activităţii, datorita conduitei autoritarilor locale care au 
învederat de nenumărate ori existenta HCL 84/2010 pentru a emitere refuzuri la solicitările 
noastre. 

În conformitate cu prevederile legale6, R.M. este obligata sa înceapă intr-un termen 
prestabilit activităţile menţionate în Licenţa, în caz contrar riscând sa ni se suspende însăşi 
Licenţa.7 

În mod evident, obţinerea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire 
reprezintă primul pas pentru a putea sa elaboram, pe baza Licenţei, înaintea începerii 
activităţilor miniere, documentaţii tehnice şi economice pentru realizarea acestora, 
documentaţii în vederea obţinerii acordului/autorizaţiei de mediu conform legislaţiei de 
mediu în vigoare, şi sa le supunem avizării autorităţii competente. 

În mod evident, însăşi iniţiatorul proiectului de hotărâre - Primarul Municipiului Baia 
Mare, s-a prevalat de dispoziţiile HCL nr. 84/2010 pentru a bloca în mod constant, de la 
adoptare pana în prezent, activitatea Subscrisei Societăţi. 

Ce altceva, decât riscul anularii Licenţei, poată reprezenta în ochii Instanţei un 
prejudiciu material viitor şi previzibil în patrimoniul R.M.. 

În aceeaşi ordine de idei, având în vedere principiile de drept administrativ privind 
egalitatea în conţinutul şi în fata legii, învederam şi Decizia civila nr. 6320/2014 pronunţata 
de Curtea de Apel Cluj în dosarul privind suspendarea HCL 120/2013 emisa de către 
Consiliul Local al Municipiului Baia Mare şi care priveşte tot incinta R.M. SRL a reţinut fără 
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echivoc faptul ca „intimatul a refuzat emiterea autorizaţiei de construire pentru obiectivul 
„Deviere conducte de hidrotransport în zona Iaz Meda” pe str. ...-Baia Mare, necesara 
activităţii industriale contravine prevederilor aii. 1 din HCL nr. 120/2013, care nu cuprinde în 
regimul economic al zonei activităţi industriale. 

Prin urmare, este evident ca actul administrativ în litigiu, a cărui nelegalitate a fost 
constatata de o instanţa, produce prejudicii societăţii recurente, aceasta fiind în 
imposibilitatea de a-si desfăşura activitatea pentru care deţine licenţa, condiţia pagubei 
iminente fiind, astfel, dovedita”. 

Faţă de cele de mai sus, arată ca adresa 15231/21.06.2013 se refera la Certificatul de 
Urbanism nr. 595/20.06.2014 emis de către Municipiul Baia Mare în care se precizează, după 
cum am învederat deja ca „Potrivit HLC nr. 84/2010 s-a instituit interdicţie de construire (non 
edificandi) pentru zona care cuprinde fosta UP Sasar şi incinta R.M. SRL...” şi „Prezentul 
certificat de urbanism NU POATE FI utilizat în scopul declarat...”. 

Aceste probe au fost susţinute şi în fata Instanţei de fond, drept care va rugam sa 
observaţi susţinerile noastre menţionate în încheierea din 12 februarie 2015 la pagina 2, 
alineatul 4, pagina 4 alineatele 5 şi 6, şi în Sentinţa recurata la pagina 2 alineatele 3 şi 4. 

Totodată, trebuie sa arătam ca prin HCL 84/2010 a fost instituita temporar interdicţia 
de construire „pana la data aprobării PUZ Malurile Râului Sasar”, or nici pana în prezent, la 5 
ani de la adoptarea HCL 84/2010 PUZ-ul invocat a fi aprobat nu a fost nici măcar elaborat! în 
acest context trebuie sa amintim Decizia Curţii de Apel Cluj nr. 1583 din 8 ianuarie 2010: 

„Câtă vreme starea de incertitudine cu privire la lucrarea de interes public care va 
afecta terenul reclamantului durează de mai mulţi ani, aceasta a depăşit durata unui interval 
de timp apreciat ca fiind rezonabil, cu consecinţa afectării grave a dreptului de proprietate, 
prin interdicţia edificării oricărei construcţii. Prin menţinerea actului administrativ atacat se 
lezează chiar în substanţa sa dreptul de proprietate al reclamantului asupra suprafeţei de teren 
prin interdicţia de edificare, sub pretextul realizării unui obiectiv de interes public ale cărui 
caracteristici nu sunt clare şi nu sunt cunoscute nici măcar de către organul administraţiei 
publice locale care a impus indirect această interdicţie prin conţinutul PUZ-ului.” 

În ce priveşte îndeplinirea condiţiei privind cazul bine justificat, arată că în consens cu 
ideile exprimate în doctrina, apreciază ca esenţiale următoarele condiţii generale de legalitate: 

a) respectarea principiului supremaţiei constituţiei în emiterea actului 
administrativ; 

b) respectarea principiului legalităţii în adoptarea actului administrativ; acest 
principiu evoca acea calitate a actului administrativ de a corespunde legii în accepţiunea lato 
sensu, atât din punct de vedere al categoriilor de acte normative incluse în sintagma lege, cat 
şi din punct de vedere al prescripţiilor legii în ceea ce priveşte forma, fondul şi limitele 
competentei organului care emite actul administrative. În doctrina de specialitate s-a produs o 
mărire a sferei de legalitate, pentru o monitorizare mai eficienta a activităţii autorităţii 
publice, fără a transforma dreptul administrativ intr-un pilon de rezistenta în calea 
performantei publice, ci intr-unul al Încrederii şi securităţii juridice şi sociale; 

c) actul administrativ sa fie emis sau adoptat de organul competent, în limitele 
competentei sale; 

d) forma actului administrativ şi procedura de emitere sa fie cele prevăzute de 
lege. 

Constant, în practica judiciara s-a statuat faptul ca existenta unui caz bine justificat 
poate fi reţinuta daca, din Împrejurările cauzei, ar rezulta o îndoiala puternica şi evidenta 
asupra prezumţiei de legalitate care constituie unul din fundamentele caracterului executoriu 
al actelor administrative.8 Totodată, pot fi avute în vedere în dovedirea cazului bine justificat 
natura propriu-zisa a măsurii dispuse de autoritatea publica, conduita ulterioară a emitentului 
actului şi posibilele efecte asupra unor raporturi juridice conexe. 



56 
 

Or, este vădit ca demersul Consiliului Local al Municipiului Baia Mare prin adoptarea 
HCL 84/2010 este contrar prevederilor legale invocate mai sus, rezultând o îndoiala puternica 
şi evidenta asupra prezumţiei de legalitate prin însăşi natura măsurii dispuse de Consiliul 
Local al Municipiului Baia Mare. 

 
Cum am menţionat mai sus, în opinia noastră HCL 84/2010 este emis prin încălcarea 

limitelor competentei Consiliului Local Baia Mare prevăzuta de legislaţia aplicabila şi prin 
încălcarea drepturilor R.M. SRL - un veritabil exces de putere. 

Aşa cum a arătat şi în fata Instanţei de fond, drept care va rugam sa observaţi 
susţinerile noastre menţionate în încheierea din 12 februarie 2015 la pagina 2, alineatul 5, 
HCL 84/2010 a fost adoptat în conformitate cu Raportul privind fundamentarea elaborării 
proiectului de hotărâre emis la data de 9.04.2010 de către Direcţia de Urbanism a 
Municipiului Baia Mare, Director DUAT ... şi Sef Serviciu SUAT …, şi vizat de către Vizat 
de către Viceprimar … şi Director Tehnic …, în care se menţionează ca prin însăşi adoptarea 
HCL 84/2010 sunt respectare prevederile legale din Legea 350/2001 prin care se menţionează 
fara echivoc ca „Documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate fără 
avizele prevăzute de reglementările în vigoare sunt nule” şi „Documentaţiile de amenajare a 
teritoriului şi de urbanism modificate fără respectarea prevederilor legale privitoare la 
avizarea şi aprobarea acestora sunt nule.” 

Mai mult, aceasta hotărâre a fost adoptata9 în lipsa oricărui aviz sau aprobare, fără a fi 
respectata prevederea imperativa a art. 56 din Legea 350/2001: „avizarea şi aprobarea 
documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism se fac de către autorităţile şi 
organismele central şi teritoriale interesate, potrivit prevederilor anexei nr. 1 la prezenta lege” 
şi a art. 3 alin. 1 lit. f din Hotărârea de Guvern nr. 1419/2009 privind organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale. 

Pentru a întări cele anterior menţionate din care reiese fără tăgada îndoiala serioasa în 
ceea ce priveşte legalitatea HCL 84/2010 prin lipsa avizelor şi a aprobărilor necesare, 
Învederam instanţei Sentinţa Civila nr. 885/12.03.2010 prin care Tribunalul Cluj a reţinut ca 
simpla lipsa a unui aviz necesar emiterii unei autorizaţii de construire constituie o îndoiala 
serioasa în ceea ce priveşte legalitatea actului administrativ.  

Totodată este demn de evidenţiat ca prin adoptarea HCL 120/2013 se încalcă Legea 
nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative . 

Apreciază că instanţa de fond, în mod eronat, a apreciat ca prevederile legale invocate 
nu definesc existenta cazului bine justificat. Cum am arătat în cele de mai sus, respectarea 
principiului legalităţii în adoptarea actului administrative reprezintă acea calitate a actului 
administrativ de a corespunde legii în accepţiunea lato sensu. 

Or, este vădit, chiar la o analiza sumara, fără a intra în analiza condiţiilor de nulitate a 
HCL 84/2010, ca asupra actului administrativ planează o îndoiala serioasa în ce priveşte 
legalitatea acestuia, pornindu-se de la însăşi modul de convocare a Consiliului Local, lipsa 
avizelor şi a aprobărilor de specialitate, modalitatea de votare şi adoptare, conduita ulterioara 
a autoritarilor publice locale. 

Consideră ca, în deplina concordanta cu chiar jurisprudenţa în materie, am adus 
îndeajuns de multe probe pentru a fi administrate în cauza, care au oferit suficiente indicii de 
răsturnare a prezumţiei de legalitate a HCL 84/2010, fără ca instanţa sa fie nevoita sa 
analizeze pe fond conţinutul actului administrativ. 

Aparenţa de nelegalitate poate viza şi aspecte de drept material, esenţial fiind ca 
motivele identificate sa fie evidente. împrejurările amplu şi detaliat descrise de subscrisa 
societate atât în cererea de chemare în judecata privind anularea HCL 84/2010 cat şi în 
suspendarea acesteia, şi susţinute prin înscrisurile depuse la dosarul cauzei conturează o 
îndoiala serioasa în ceea ce priveşte legalitatea actului administrativ.  
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Nu trebuie sa uitam ca în conformitate cu prevederile art. 41 alineatul (2) din Legea 
minelor „...consiliile judeţene şi consiliile locale vor modifica şi/sau vor actualiza planurile 
de amenajare a teritoriului şi planurile urbanistice generale existente, pentru a permite 
executarea tuturor operaţiunilor necesare desfăşurării activităţilor miniere concesionate.” 

Or, ce putem observa? Contrar tuturor prevederilor legale mai sus amintite, Consiliul 
Local al Municipiului Baia Mare adopta în 2010 o hotărâre prin care nu numai ca nu se 
respecta legislaţia în vigoare la acea data (dar şi în prezent!) dar, şi mai mult, prin care se 
interzice orice activitate a Subscrisei Societăţi prin care sa edificam si/sau modificam 
construcţii necesare pentru desfăşurarea activităţii miniere licenţiate! 

Dar, aşa cum afirma dl Ovidiu Stefa, Preşedinte al şedinţei Consiliului Local al 
Municipiului Baia Mare cu ocazia adoptării HCL 84/2010, „Noi suntem aici pentru a vota 
oportunitatea.” (pagina 11 din procesul verbal). 

În drept, a invocat prevederile art. 15 alin. 2 coroborat cu art. 14 alin. 4 din Legea nr. 
554/2004 şi art. 483 şi următoarele din NCPC. 

Prin întâmpinarea înregistrată la data de 29 aprilie 2015, intimatul Consiliul Local 
al Municipiul Baia Mare, a solicitat respingerea ca nefondata recursului formulat împotriva 
sentinţei civile atacate şi obligarea recurentei-reclamante la plata cheltuielilor de judecată. 

În motivare s-a arătat că în anul 2010 Consiliul Local al Municipiului Baia Mare 
(denumit în continuare „CL Baia Mare”) a adoptat Hotărârea nr. 84/2010 (denumită în 
continuare „HCL 84/2010”), prin care a aprobat instituirea interdicţiei de construire („non 
aedificandi”) pentru zona A-l.l (Macrounitate teritorială de referinţă care cuprinde fosta U.P. 
Săsar şi incinta R.M. S.R.L.) identificată potrivit PUZ - MALURILE RÂULUI SĂSAR şi a 
dispus aducerea la îndeplinire a hotărârii de către direcţiile de specialitate. 

Astfel cum rezultă din raportul pentru fundamentarea elaborării proiectului de 
hotărâre a consiliului local, la data respectivă existau în diverse stadii de avizare/definitivare 
trei documentaţii de urbanism - P.U.Z. Malurile Râului Săsar, P.U.Z. Centru Vechi Ferneziu 
şi P.U.Z. Zona Sport Grădina Publică, motiv pentru care nu puteau fi supuse aprobării 
consiliului local, în conformitate cu prevederile art. 64 alin. (2) din Legea nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul. 

Hotărârea a fost adoptată în scopul asigurării dezvoltării durabile a zonelor vizate de 
aceste P.U.Z., având în vedere şi dispoziţiile art. 62 alin. (11) din Legea nr. 350/2001. 

În prezent, în acord cu dispoziţiile Legii nr. 350/2001, este în dezbatere publică un 
nou Plan Urbanistic General al municipiului Baia Mare (denumit în continuare „PUG”). 
După adoptarea noului PUG, urmează a fi definitivate, în condiţiile legii, şi noile planuri 
urbanistice zonale şi regulamentele locale aferente acestora. 

Recurenta-reclamantă R.M. S.R.L. (denumită în continuare „R.M.”) a formulat 
plângere prealabilă, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 554/2004, prin care a 
solicitat revocarea HCL 84/2010, plângere prealabilă ce a fost înregistrată sub nr. 
10214/17.05.2010. 

Plângerea prealabilă a fost supusă dezbaterii consiliului local, care a decis menţinerea 
hotărârii în cauză, soluţie comunicată prin adresa nr. 10214/ 08.06.2010, înregistrată la R.M. 
sub nr. 110/15.06.2010. 

După respingerea plângerii prealabile, nici R.M., nici altă persoană nu a formulat 
acţiune în contencios administrativ pentru anularea HCL 84/2010 până în anul 2014, când 
R.M. a investit Tribunalul Maramureş cu o acţiune în contencios administrativ, prin care a 
solicitat, pe lângă anularea hotărârii sus-menţionate, suspendarea executării HCL 84/2010 
până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei ce are ca obiect anularea actului 
administrativ menţionat, în temeiul dispoziţiilor art. 15 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a 
contenciosului administrativ. 
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Prin urmare, în ceea ce priveşte solicitarea de anulare a HCL 84/2010 următoarele 
date sunt relevante: 

- 13 aprilie 2010, data la care a fost adoptată HCL 84/2010, 
- 17 mai 2010, data la care R.M. a formulat plângere prealabilă împotriva hotărârii, 
- 15 iunie 2010, data la care a fost a fost comunicat R.M. răspunsul CL Baia Mare la 

plângerea prealabilă, 
- 6 februarie 2014 data înregistrării la Tribunalul Maramureş a acţiunii în contencios 

administrativ prin care R.M. solicită anularea HCL 84/2010 şi suspendarea executării 
acesteia. 

Cererea de suspendare a executării HCL 84/2010 până la soluţionarea definitivă şi 
irevocabilă a cauzei a fost respinsă prin Sentinţa civilă nr. 1096 din 19 februarie 2015 a 
Tribunalului Maramureş. 

Intimata critică motivelor de recurs, arătând că prin cererea de recurs formulată 
recurenta-reclamantă R.M. a înţeles să invoce motivul de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) 
pct. 8 din Codul de procedură civilă - hotărârea a fost dată cu aplicarea greşită a normelor de 
drept material. 

Consideră că, dimpotrivă, instanţa a respectat întocmai normele de drept material 
aplicabile în cauză, aşa cum vom arăta în continuare. 

În acord cu probele administrate, instanţa fondului a reţinut corect că: 
- prin HCL 84/2010 a fost instituită temporar interdicţia de construire în perimetrul în 

cauză, până la data aprobării PUZ, 
- HCL 84/2010 a fost adoptată având în vedere solicitarea consilierilor locali, raportul 

de specialitate întocmit de S.L.T.A.T. şi raportul Comisiei de specialitate din cadrul CL Baia 
Mare, 

- recurenta-reclamantă R.M. a început demersurile pentru obţinerea autorizaţiei de 
construire pentru extinderea împrejmuirii, ca urmare a desfiinţării staţiei de var, demolată în 
baza unei autorizaţii de demolare anterioare, demolarea fiind act voluntar al R.M., 

- recurenta-reclamantă R.M. nu a dovedit că necesitatea extinderii împrejmuirii 
reprezintă o pagubă iminentă astfel cum este definită de art. 14 din Legea nr. 554/2004, 

- recurenta-reclamantă R.M. nu a dovedit condiţionarea obţinerii autorizaţiilor de 
mediu sau de funcţionare de existenţa împrejmuirii în cauză, 

- recurenta-reclamantă R.M. nu a dovedit stări de fapt sau de drept care să determine o 
îndoială serioasă în privinţa actului administrativ atacat, care se bucură şi de prezumţiile 
relative ale autenticităţii şi veridicităţii. 

În privinţa inexistenţei cazului bine justificat, arată că potrivit dispoziţiilor art. 15 din 
Legea nr. 554/2004 - temeiul în drept al cererii de suspendare a executării HCL 84/2010, 
cerere respinsă prin sentinţa recurată, poate fi solicitată suspendarea executării actului 
administrativ unilateral pentru motivele prevăzute la art. 14, adică în cazuri bine justificate şi 
pentru prevenirea unei pagube iminente. 

Potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) lit. t) din Legea nr. 554/2004, cazul bine justificat 
este definit de legiuitor ca fiind constituit din acele împrejurări legate de starea de fapt şi de 
drept care sunt în măsură să producă instanţei o îndoială serioasă în privinţa actului 
administrativ atacat. 

Atât din conţinutul cererii de chemare în judecată, cât şi din al cererii de recurs rezultă 
că recurenta-reclamantă invocă formal vătămarea unor drepturi şi interese ale sale, dar nu 
precizează concret în ce constă şi nici nu dovedeşte în nici un fel pretinsa vătămare. 

După opinia intimaztei, nici unul dintre motivele invocate de către reclamantă 
referitoare la pretinsa nelegalitate a actului atacat nu au fost dovedite, instanţa motivând 
corespunzător că nu s-a creat nici o îndoială serioasă în privinţa legalităţii actului 
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administrativ atacat, astfel încât nu este îndeplinită condiţia existenţei cazului bine justificat 
pentru a se dispune suspendarea executării actului administrativ. 

Conform doctrinei şi jurisprudenţei instanţelor de judecată, orice act administrativ 
beneficiază de prezumţia de legalitate , iar în cazul de faţă nu ne aflăm nici în situaţia de a se 
fi creat o îndoială serioasă în privinţa legalităţii actului administrativ atacat, astfel încât nu 
este îndeplinită condiţia existenţei cazului bine justificat pentru a se dispune suspendarea 
executării actului administrativ. 

În acest sens s-a pronunţat şi înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care a statuat că 
„susţinerile părţii în legătură cu nelegalitatea actului solicitat a fi suspendat nu pot fi analizate 
în cadrul unei cereri de suspendare, întrucât nu se poate antama fondul cauzei. [...] Este 
suficient ca pentru respingerea cererii de suspendare a executării unui act administrativ să nu 
fie îndeplinită una din cele două condiţii impuse de Legea nr. 554/2004[...]”? 

În ce priveşte neîndeplinirea condiţiei referitoare la prevenirea unei pagube iminente, 
arată că în ceea ce priveşte cerinţa legală de prevenire a unei pagube iminente, recurenta-
reclamantă susţine că „autorităţile locale au blocat în mod evident orice posibilă activitate a 
R.M.”, însă fără a preciza concret în ce constă blocarea activităţii şi legătura ei cu HCL 
84/2010. 

Consideră că motivul invocat nu este pertinent, pretinsa blocare a activităţii nu are 
legătură cu HCL 84/2010, iar R.M. a înţeles să invoce acest aspect şi să solicite suspendarea 
executării după aproape 4 ani de la adoptarea actului administrativ respectiv. 

Paguba iminentă constă în prejudiciul material viitor şi previzibil sau, după caz, 
perturbarea previzibilă gravă a funcţionării unei autorităţi publice sau a unui serviciu public, 
astfel cum se prevede prin art. 2 lit. ş) din Legea nr. 554/2004. 

Prin urmare, reclamanta nu face dovada existenţei unei pagube iminente în sensul 
celor de mai sus, singurele critici fiind mai degrabă îndreptate către fondul cauzei, afirmaţiile 
referitoare la o pagubă iminentă nu sunt probate de înscrisurile anexate cererii. 

Aşa cum întemeiat a reţinut instanţa de fond, recurenta-reclamantă R.M. nu a dovedit 
decât că a început demersurile pentru obţinerea autorizaţiei de construire pentru extinderea 
împrejmuirii, iar la rubrica „Regimul tehnic” din certificatul de urbanism s-a menţionat că în 
municipiul Baia Mare nu se pot emite autorizaţii de construire în zona în cauză până la 
ridicarea interdicţiei de construire instituită potrivit prevederilor HCL 84/2010. Nu s-a 
dovedit, însă, că necesitatea extinderii împrejmuirii reprezintă o pagubă iminentă astfel cum 
este definită de art. 14 din Legea nr. 554/2004. 

De asemenea, recurenta-reclamantă R.M. nu a dovedit nici că de existenţa 
împrejmuirii în cauză depind obţinerea autorizaţiilor de mediu sau de funcţionare ori 
suspendarea licenţei de exploatare, cum susţine prin cererea de recurs. 

În concluzie, nici condiţia pentru suspendarea executării actului administrativ 
referitoare la prevenirea producerii unei pagube iminente nu este îndeplinită. 

Pentru aceste motive, solicită respingerea ca nefondat a recursului formulat împotriva 
sentinţei civile nr. 1096 din 19 februarie 2015 a Tribunalului Maramureş (dosarul nr. 
.../2014), cu obligarea recurentei-reclamante la plata cheltuielilor de judecată. 

 Analizând sentinţa atacată prin prisma motivelor de recurs şi a apărărilor 
formulate, Curtea reţine următoarele: 

1. Suspendarea actelor administrative reprezintă operaţiunea juridică care determina 
încetarea temporară a efectelor juridice, ca urmare a existentei unor dubii cu privire la 
legalitatea sau oportunitatea acestora, dispusă de organul emitent, de organul ierarhic sau de 
instanţa de judecată în procedura instituită de art. 14 şi 15 din Legea contenciosului 
administrativ . 

Potrivit dispoziţiilor art. 14 alin. 1, aplicabil prin prisma normei de trimitere conţinută 
de art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările şi completările 
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ulterioare, în cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, după 
sesizarea, în condiţiile art. 7, a autorităţii publice care a emis actul sau a autorităţii ierarhic 
superioare, persoana vătămată poate să ceară instanţei competente să dispună suspendarea 
executării actului administrativ unilateral până la pronunţarea instanţei de fond. În cazul în 
care persoana vătămată nu introduce acţiunea în anularea actului în termen de 60 de zile, 
suspendarea încetează de drept şi fără nicio formalitate. 

 Textul legal precitat are în vedere posibilitatea conferită instanţei judecătoreşti 
de contencios administrativ de a dispune suspendarea executării actului administrativ. 
Suspendarea judiciară a executării actului administrativ este în realitate o operaţiune de 
întrerupere temporară a efectelor unui act administrativ, care poate interveni la cererea părţii 
interesate. Este o măsura excepţională deoarece se justifică numai atunci când actul 
administrativ conţine dispoziţii a căror îndeplinire ar produce consecinţe greu sau imposibil 
de înlăturat în ipoteza în care actul administrativ ar fi ulterior anulat prin hotărâre 
judecătorească. 

Dispoziţiile legale analizate evocă o procedură sumară prin intermediul căreia instanţa 
poate dispune suspendarea executării actului administrativ pe parcursul procedurii prealabile. 

Trei condiţii cumulative se impun a fi îndeplinite pentru ca jurisdicţia de contencios 
administrativ să dispună suspendarea: reclamantul să facă dovada cererii de anulare a actului 
administrativ, existenţa unui caz bine justificat şi necesitatea prevenirii unei pagube iminente. 

Instanţa de fond, în mod corect a retinut că, în cauza, nu sunt întrunite cerintele 
prevazute cumulativ de art.14 al.1 rap. la art. 15 din Legea nr.554/2004 pentru suspendarea 
executării actului administrativ respectiv cazul bine justificat si paguba iminentă, căci prima 
condiţie nu s-a pus în discuţie de vreme ce rezultă cu evidenţă că cererea de suspendare a 
actului administrativ s-a solicitat în contextul formulării acţiunii de contencios administrativ 
ce avea ca obiect anularea actului administrativ. 

 
 
2. Cât priveşte condiţia existenţei cazului bine justificat, Curtea are în vedere în 

analiză sensul acestei expresii ce comensurează această condiţie dată de Legea contenciosului 
administrativ nr. 554/2004. Astfel conform art. 2 alin. 1 lit. t) din lege, prin cazuri bine 
justificate se înţelege împrejurările legate de starea de fapt şi de drept, care sunt de natură 
să creeze o îndoială serioasă în privinţa legalităţii actului administrativ. 

Astfel, existenta unui caz bine justificat poate fi retinuta daca din împrejurarile cauzei 
ar rezulta o îndoiala puternica si evidenta asupra prezumtiei de legalitate, care constituie unul 
dintre fundamentele caracterului executoriu al actelor administrative. 

Instanta are însa numai posibilitatea sa efectueze o cercetare sumara a aparentei 
dreptului, întrucât în cadrul procedurii prevazute de lege pentru suspendarea executarii 
actului administra-tiv nu poate fi prejudecat fondul litigiului. 

Or, motivele de nelegalitate ale actului administrativ atacat invocate de recurent 
presupun cercetarea în profunzime a fondului cauzei si nu se circumscriu conditiei prevazute 
de art.14. 

În speţă, se cere ca pe baza procedurii sumare prevăzute de art. 15 din Legea nr. 
554/2004 să se verifice dacă actul administrativ a fost emis cu încălcarea competenţelor 
autorităţii publice care l-a adoptat. Or, în această situaţie încălcarea competenţei trebuie să 
rezulte în mod evident fără să se impună analiza în detaliu a aspectelor de fapt şi a textelor 
legale aplicabile. 

Din această perspectivă, Curtea reţine dincolo de orice dubiu că faţă de dispoziţiile 
legale evidenţiate în formula introductivă a actului administrativ intimatul are competenţa 
legală să adopte un act administrativ de forma celui incident în litigiu fără să se pună 
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problema ca în aparenţă şi fără o cercetare a fondului cauzei să se evidenţieze nelegalitatea 
acestuia sub acest aspect. 

Cercetarea legalităţii actului administrativ din perspectiva excesului de putere 
semnifică şi analiza de oportunitate a adoptării actului administrativ , respectiv a analizei 
marjei de apreciere cu care este dotată de lege autoritatea publică. 

Or, o atare analiză nu se poate efectua în procedura şi cu suportul procedural conferit 
de dispoziţiile art. 15 din Legea nr. 554/2004. 

Tot astfel, nu poate fi decelată aparenţa de nelegalitate a actului ca şi condiţie a 
suspendării acestuia pe considerentul că acest act a fost adoptat în lipsa oricărui aviz sau 
aprobare şi fără a se respecta dispoziţiile art. 56 din Legea nr. 350/2001 căci examinarea 
actului din această perspectivă presupune, aşa cum de altfel s-a arătat în precedent, cercetarea 
amănunţită şi verificarea întregii proceduri legale de adoptare care este incompatibilă cu 
procedura suma instituită de dispoziţiile art. 15 rap. la art. 14 din Legea nr. 554/2004. 

Nici analiza de legalitate din perspectiva modului de convocare a şedinţei consiliului 
local si din perspectiva respectării normelor de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
administrative consacrată de Legea nr. 24/2000 nu se poate realiza pe calea sumară a 
procedurii instituite de art. 15 rap. la art. 14 din Legea nr. 554/2004 fără a avea o perspectivă 
asupra fondului raportului juridic litigios. 

Din această perspectivă analiza acestei condiţii, chiar dacă făcută în mod sumar de 
către instanţa de fond, este pertinentă şi deci recursul se vădeşte a fi nefundat sub acest 
aspect. 

3.  Cât priveşte ultima condiţie, Curtea are în vedere circumstanţiere legală a acesteia 
în art. 2 alin. 1 lit. ş) din Legea nr. 554/2004 unde se arată că prin expresia pagubă iminentă 
se înţelege prejudiciul material viitor şi previzibil sau, după caz, perturbarea previzibilă 
gravă a funcţionării unei autorităţi publice sau a unui serviciu public 

În ceea ce priveşte această condiţie, a pagubei iminente,  Curtea observă că nici 
aceasta nu este îndeplinita în cauza, deoarece prin executarea actului administrativ, recurentei 
nu i s-ar produce un prejudiciu greu sau imposibil de înlăturat aşa cum de altfel pertinent a 
reţinut şi instanţa de fond, reclamanta neproducând probe pertinente în acest sens. 

Scopul instituit de legiuitor pentru suspendarea executării actului administrativ este 
acela de a nu cauza reclamantului o paguba materiala iminentă, care i s-ar cauza ca urmare a 
nesuspendării executării actului administrativ, generată de faptul că până la soluţionarea 
irevocabila a acţiunii în anulare, aceasta pagubă materială ar putea fi, în unele cazuri, 
deosebit de consistenta. Ori, în cazul reclamantei, aşa cum s-a evocat anterior, în lipsă de 
probe certe şi verificabile, aceasta paguba materiala iminenta lipseşte cu desăvârşire. 

Cu trimitere la practica judiciară a Înaltei Curţi, într-un context oarecum similar speţei 
de faţă, se reţine că: Executarea unei obligaţii, stabilită printr-un act administrativ care se 
bucură de prezumţia de legalitate nu poate constitui prin ea însăşi o pagubă, în sensul art.2 
alin.(1) lit. ş) din Legea nr. 554/2004. (ÎCCJ-SCAF, decizia nr. 2537 din 13 mai 2010). 

Din această perspectivă, Curtea urmează să reţină că recursul formulat în cauză nu 
este fondat,  sens în care întemeiat pe dispoziţiile art. art. 15 rap. la art. 14 şi art. 28 alin. 1 din 
Legea nr. 554/2004 corelat cu art. 496 şi art. 498 C.pr.civ. se va respinge ca atare. 

 
 

Efectele deciziei Curţii Constituţionale în litigiul pendinte a cărui situaţie juridică nu a 
fost definitiv stabilită  

Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 4361 din 21 mai 2015  
Prin sentinţa civilă nr. 5536, pronunţată la data de 03.10.2014 în dosarul nr. .../2013 al 

Tribunalului Cluj, a fost admisă acţiunea precizată  de reclamanta T.M. în contradictoriu cu 
pârâtele AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU RESTITUIREA PROPRIETĂŢILOR şi 
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COMISIA  NATIONALĂ PENTRU COMPENSAREA IMOBILELOR BUCUREŞTI şi a 
fost obligată pârâta COMISIA  NATIONALĂ PENTRU COMPENSAREA IMOBILELOR 
din cadrul A.N.R.P. la emiterea Deciziei de compensare prin puncte în cadrul dosarului de 
despăgubire nr. 46420/CC. 

 Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele: 
Reclamanta este titulara dosarului de despăgubire nr. 46420/CC constituit la pârâta 

Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, Comisia Centrală pentru Stabilirea 
Despăgubirilor, în vederea acordării de despăgubiri, urmare a emiterii Dispoziţiei 1457din 11 
martie 2009 de către Primarul Municipiului Cluj Napoca .  

           Conform art. 16 din Legea 165/2013 «  Cererile de restituire care nu pot fi 
soluţionate prin restituire în natură la nivelul entităţilor învestite de lege se soluţionează prin 
acordarea de măsuri compensatorii sub formă de puncte, care se determină potrivit art. 21 
alin. (6) şi (7). «  

În acest sens s-a pronunţat şi Curtea Constituţională prin Decizia nr. 269/2014 din 7 
mai 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua 
raportate la art. 7 alin. (1), art. 11 alin. (1) şi (2), art. 16, art. 17 alin. (1) Ut. a), art. 21 alin. (6) 
si (8), art. 31 alin. (5), art. 34 alin. (1), art. 35 alin. (2) şi art. 50 Ut. b) teza întâi 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, 
publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 513 din 9 iulie 2014, stabilind că prevederile art. 4 
teza a doua din Legea 165/2013 sunt constituţionale în măsura în care termenele prevăzute la 
art. 34 al. 1 din aceeaşi lege nu se aplică şi cauzelor în materia restituirii imobilelor preluate 
abuziv, aflate pe rolul instanţelor la data intrării în vigoare a legii.  

        Prezentei cauze i se aplică dispoziţiile textului de lege mai sus menţionat, cererea 
de chemare în judecată fiind înregistrată pe rolul Tribunalului Cluj la momentul intrării în 
vigoare a Legii 165/2013.  

       Aşa fiind , în temeiul art.  21 al 8 şi 9  din Legea 165/2013 conform căreia 
„Ulterior verificării şi evaluării, la propunerea Secretariatului Comisiei Naţionale, Comisia 
Naţională validează sau invalidează decizia entităţii învestite de lege şi, după caz, aprobă 
punctajul stabilit potrivit alin. (7). 

    (9) În cazul validării deciziei entităţii învestite de lege, Comisia Naţională emite 
decizia de compensare prin puncte a imobilului preluat în mod abuziv.”, tribunalul va admite 
acţiunea reclamantei , aşa cum a fost precizată şi va obliga pârâta COMISIA  NATIONALĂ 
PENTRU COMPENSAREA IMOBILELOR din cadrul A.N.R.P. la emiterea Deciziei de 
compensare prin puncte în cadrul dosarului de despăgubire nr. 46420/CC. 

 Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta COMISIA  
NATIONALĂ PENTRU COMPENSAREA IMOBILELOR, invocând dispoziţiile art. 
483 şi art. 488 din Noul Cod de procedură civilă, şi consideră sentinţa civilă atacată ca fiind 
netemeinică şi nelegală.   

În motivare a arătat că sentinţa a fost pronunţată de o instanţă cu încălcarea 
competenţei materiale (funcţionale) a unei alte instanţe (art.488 N. C. Pr. Civ). 

Potrivit art. 20 din Titlul VII al Legii nr. 247/2005, astfel cum acesta a fost modificat 
prin Legea nr. 2/2013, stabilea în mod expres faptul că este de competenţa secţiei de 
contencios administrativ din cadrul tribunalului în a cărui rază domiciliază reclamantul 
soluţionarea cauzelor având ca obiect anularea deciziilor CCSD ori obligarea acesteia fa 
emiterea deciziei reprezentând titlul de despăgubire. 

Ulterior modificărilor aduse de Legea nr. 165/2013 prin art. 35 alin. 1 deciziile emise 
cu respectarea prevederilor art. 33 şi 34 pot fi atacate de persoana care se consideră 
îndreptăţită la secţia civilă a tribunalului în a cărui circumscripţie se află sediul entităţii, în 
termen de 30 de zile de la data comunicării. 
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Normele de drept care consacră competenţa funcţională a instanţelor de judecată au 
caracter imperativ, opinie susţinută de necesitatea respectării principiului specializării 
judecătorului, aşa cum în mod a reţinut şi înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, constituită în 
Secţii Unite în Decizia nr. XV/2007. 

Mai mult decât atât, dispoziţiile mai sus amintite sunt dispoziţii speciale, derogatorii 
de la dreptul comun, potrivit principiului specialia generalibus derogant. 

Având în vedere cele menţionate, solicită instanţei să constate necompetenţa materială 
(funcţională) â Secţiei Mixte de Contencios Administrativ şi Fiscal, de Conflicte de Muncă şi 
Asigurări Sociale, iar competenţa materială revenind Secţiei Civile din cadrul Tribunalului 
Cluj. 

 
Instanţa în mod netemeinic şi nelegal a ignorat dispoziţiile art. 17 alin.1, lit. a, teza a 

II a potrivit cărora, CNCI poate invalida în tot sau în parte deciziile emise de entităţile 
investite de lege. 

Ca urmare a publicării Legii nr. 165/2013 în Monitorul Oficial nr. 278/17.05.2013, 
procedura de soluţionare a dosarelor de despăgubire constituite în temeiul Legii nr. 10/2001 
se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile acesteia, astfel cum este prevăzut în mod expres 
la art. 4 din noua lege, conform căruia: „dispoziţiile prezentei legi se aplică (...) cauzelor în 
materia restituirii imobilelor preluate abuziv aflate pe rolul instanţelor la data intrării în 
vigoare a prezentei legi". 

Totodată a fost înfiinţată CNCI, care a preluat atribuţiile CCSD. 
Conform art. 17 alin.1 lit. a - b din lege, CNCI validează/invalidează. în tot sau în 

parte, deciziile emise de entităţile învestite de lege, care conţin propunerea de acordare de 
măsuri reparatorii. 

Prin Decizia Curţii Constituţionale a României (CCR) nr. 269/2014 ce s-a pronunţat 
asupra excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la art. 7 
alin. (1), art. 11 alin. (1) si (2), art. 16, art. 17 alin. (1) lit. a), art. 21 alin. (6) si (8), art. 31 
alin. (5), art. 34 alin. (1), art. 35 alin. (2) si art. 50 lit. b) teza întâi din Legea nr. 165/2013 
privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natura sau prin echivalent, a 
imobilelor preluate in mod abuziv în perioada regimului comunist in România (publicată în 
Monitorul Oficial, Partea i, nr. 513 din 9 iulie 2014). 

Curtea a reţinut că, potrivit Legii nr.165/2013, CNCI are obligaţia de a verifica 
existenţa dreptului de proprietate asupra imobilului revendicat, de a aprecia cu privire la 
întinderea acestuia şi de a evalua despăgubirile cuvenite în cazul în care, după examinarea 
dosarului, aceasta ajunge fa concluzia că solicitantul este titularul dreptului de proprietate, 
precum şi de a emite decizia de compensare în puncte a acestora. 

Prin urmare, instanţa de fond obligând subscrisa la emiterea unei decizii de 
compensare ignoră dispoziţiile legale ce se regăsesc la art.21 alin.5 din Legea 165/2013, 
respectiv verificarea de către SCNCI a dosarelor de despăgubire sub aspectul existenţei 
dreptului persoanei ce se consideră îndreptăţite şi, în egală măsură, pe cele ce se găsesc fa art. 
17 alin.1 lit. a, teza a M-a, respectiv posibilitatea invalididării dispoziţiilor primarului de către 
CNCI. 

Având în vedere prevederile Legii nr. 165/2013, vă solicităm admiterea recursului şi 
modificarea Sentinţei civile nr. 5536/2014, în sensul respingerii cererii de chemare în 
judecată ca fiind nefondată (art. 468 N.Cod procedură civilă), şi pentru următoarele 
considerente: 

1. Astfel cum a precizat anterior, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, 
întreaga procedură de soluţionare a dosarelor de despăgubire constituite în temeiul Legii nr. 
10/2001 se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile acesteia. 
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Întrucât noua legislaţie a abrogat prevederile din Titlul VII al Legii nr. 247/2005 care 
reglementau emiterea de către CCSD a deciziilor conţinând Titlul de despăgubire, precum şi 
condiţiile şi termenele de valorificare a acestora, a fost instituită o nouă procedură privind 
soluţionarea dosarelor de despăgubire. 

Astfel, potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013: în situaţia în care 
restituirea în natură a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist nu 
mai este posibilă, singura măsură reparatorie în echivalent care se acordă este compensarea 
prin puncte. 

Secretariatul CNCI, în baza documentelor transmise, procedează la verificarea 
dosarelor din punctul de vedere al existenţei dreptului persoanei care se consideră îndreptăţită 
la măsuri reparatorii. Pentru clarificarea aspectelor din dosar, Secretariatul CNCI poate 
solicita documente m completare entităţilor învestite de lege, titularilor dosarelor şi oricăror 
altor instituţii care ar putea deţine documente relevante. 

Potrivit prevederilor art. 17 alin. (1) lit. a şi b, precum şi art. 21 - 26 din lege, 
procedura de soluţionare a dosarului de despăgubire se finalizează prin validarea sau 
invalidarea, în tot sau în parte, de către CNCI a deciziei entităţii învestite de lege (prin care s-
a propus acordarea de despăgubiri). 

Mai arată faptul că, numai în situaţia în care dosarul este validat de către CNCI, 
aceasta emite o decizie de compensare prin puncte a imobilului preluat abuziv (art. 21 alin. 
(9) din lege). 

2. Referitor la situaţia dosarului de despăgubire aferent Dispoziţiei nr. 1457/2009 
emisă de Primăria Municipiului Cluj-Napoca şi înregistrat sub nr. 46420/CC, învederăm 
onoratei instanţe că acesta va fi soluţionat cu respectarea dispoziţiilor legale prevăzute de 
Legea nr. 165/2013, a termenului legal mai sus menţionat precum şi cu respectarea ordinii de 
înregistrare a dosarelor de despăgubire stabilită prin Decizia nr. 10299 din 14.11.2012 a 
CCSD, decizie însuşită şi de entitatea ce a preluat atribuţiile CCSD, respectiv CNCI în 
şedinţa acesteia din data de 14.11.2013. 

Referitor la Decizia nr. 10299 din 14.11.2012 a CCSD, facem precizarea că în 
cuprinsul art. 2 din decizia amintită, sunt prevăzute principiile care trebuie avute în vedere în 
soluţionarea dosarelor. 

Astfel, în cuprinsul art. 2 ai deciziei mai sus menţionate sunt enumerate punctual 
tipurile de dosare existente în cadrul Secretariatului CNCI (fostă CCSD), precum şi 
modalitatea de soluţionare a acestora, cu precizarea suplimentară că pct. 2.2. a fost abrogat în 
şedinţa CNCI din data de 27.02.2013 ( a se vedea în acest sens prevederile pct. 2.1- 2.8 din 
Decizia nr. 10299/14.11.2012). 

Modalitatea de soluţionare a dosarelor are la bază principiul proporţionalităţii 
analizării dosarelor, egalitatea de tratament, precum şi faptul de a nu fi defavorizate 
persoanele ale căror dosare au fost soluţionate sau care urmează a fi soluţionate de către 
entităţile învestite cu un număr mai mare de dosare decât altele {şi ia care, evident, ritmul de 
soluţionare este mai lent). 

Chiar dacă Decizia nr. 10299 din 14.11.2012 emisă de către CCSD şi însuşită de către 
CNCI, face referire la procedura de evaluare aşa cum a fost stabilită de Titlul VII din Legea 
nr. 247/2005, dosarul de despăgubire va fi soluţionat conform noii proceduri prevăzute de 
Legea nr. 165/2013, modificată, cu completări, prin Legea nr. 368/2013. 

În căzul de faţă, dosarul de despăgubire face parte din categoria dosarelor de 
despăgubire menţionate la pct. 2.8 din Decizia nr. 10299/14.11,2012 a CCSD, dosar în 
aşteptare. 

În drept a invocat prevederile Legii nr. 10/2001, republicată. Legea nr.247/2005, H.G 
nr.1095/2005, O.U.G nr.4/2012, aprobată prin Legea nr.117/2011, art. 483, art. 488 din N. 
Cod de Procedura Civilă, Legea 165/2013. 
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Prin întâmpinarea înregistrată la data de 01 aprilie 2015 (f.11-14) intimata T.M., 
a solicitat respingerea recursului formulat ca nefondat, cu consecinţa menţinerii în 
integralitate a sentinţei civile atacate ca fiind legală şi temeinică. 

În motivare s-a arătat că recursul formulat în cauză nu este fondat, motiv pentru care 
solicită înlăturarea apărărilor prezentate de recurentă şi să menţineţi sentinţa civilă atacată. 

Mai întâi, recurenta apreciază că în speţă sunt incidente prevederile art. 35 alin. 1 din 
Legea nr. 165/2013, motiv pentru care instanţa de fond nu este competentă material să judece 
cererea noastră de chemare în judecată. 

Apreciază că acest motiv de recurs este nefondat având în vedere că textul legal 
invocat de recurentă privitoare la competenţa instanţei este aplicabil cauzelor introduse după 
intrarea în vigoare a Legii nr. 165/2013 în 20.05.2013. Or, cererea de chemare în judecată 
care face obiectul prezentei cauze a fost expediată printr-o firmă de curierat la data de 
18.05.2013, anterior intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013. Astfel, competenţa instanţei de 
judecată se stabileşte în funcţie de normele în vigoare la data sesizării instanţei, şi nu în raport 
cu normele juridice ulterioare. Considerăm că s-a stabilit în mod corect, pentru considerentele 
arătate pe larg în Sentinţa Civilă nr. 449/2013 din 24.09.2013 pronunţată în dosar .../2013, 
competenţa Tribunalului Cluj, Secţia mixtă de contencios administrativ, conflicte de muncă şi 
asigurări sociale, de a judeca în primă instanţă. 

Cu privire la fondul cauzei, recurenta consideră că instanţa de judecată a ignorat 
dispoziţiile art. 17 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 165/2013 deoarece, în opinia acesteia, trebuie 
mai întâi să valideze Decizia Primarului mun. Cluj-Napoca conţinând propunere de acordare 
de despăgubiri nr. 1457/11.03.2009 şi apoi să emită Decizie de compensare prin puncte. 
Considerăm că acest motiv de recurs este neîntemeiat faţă de înscrisurile care compun 
dosarul de despăgubire al subsemnatei înregistrat la CNCI sub nr. 46420/CC, depuse la 
dosarul instanţei de către subsemnata. 

În primul rând, arată faptul că Decizia Primarului mun. Cluj-Napoca conţinând 
propunere de acordare de despăgubiri nr. 1457/11.03.2009 a fost emisă în baza unei hotărâri 
judecătoreşti prin care s-a stabilit calitatea subsemnatei de persoană îndreptăţită la măsuri 
reparatorii, conform Legii nr. 10/2001. Prin Sentinţa Civilă nr. 439/2008 pronunţată de 
Tribunalul Cluj în dosar .../2008 depusă la dosarul cauzei cu Adresa de înaintare înregistrată 
la data de 19.03.2014 s-a constatat că imobilul înscris în CF 15700 Cluj-Napoca, nr. top. 
15958, loc de casă în str. ..., nr. 11 colţ cu str. … nr. 61 şi casă din cărămidă fost preluat 
abuziv şi că subsemnata am dreptul la despăgubiri în condiţiile legii, pentru imobilul casă cu 
suprafaţă desfăşurată de 55,10 mp şi teren în suprafaţă de 1007 mp, conform înscrierii din 
CF. 

Prin urmare, existenţa şi întinderea dreptul subsemnatei la măsuri reparatorii conform 
Legii nr. 10/2001 a fost recunoscut de o instanţă de judecată în mod definitiv şi irevocabil, în 
contradictoriu cu entitatea investită de lege să soluţioneze notificarea subsemnatei, astfel că 
nicio autoritate administrativă nu poate controla, anula ori modifica hotărârea judecătorească 
menţionată, în caz contrar fiind încălcate puterea de lucru judecat al actului jurisdicţional, 
principiul separaţiei puterilor în stat garantat de art. 1 alin. 4 din Constituţia României, 
precum şi dispoziţiile art. 124 înfăptuirea justiţiei, art. 126 Instanţele judecătoreşti şi art. 129 
Folosirea căilor de atac din Constituţie. Susţinând că, în pofida existenţei unei hotărâri 
judecătoreşti, recurenta este îndreptăţită să valideze sau să invalideze decizia entităţii 
investită de lege, în temeiul art. 17 din Legea nr. 165/2013, aceasta solicită practic încălcarea 
normelor constituţionale arătate şi pretinde existenţa unui control asupra unei soluţii definitiv 
discutate în faţa instanţei de judecată. 

În contextul analizei conformităţii textelor legale invocate de recurentă cu prevederile 
constituţionale, prin Decizia nr. 686 din 26 noiembrie 2014 publicată în M. Of. nr. 68 din 27 
ianuarie 2015, Curtea Constituţională a decis că: „dispoziţiile art. 17 alin.(l) lit. a) şi art.21 
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alin.(5) şi (8) 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 sunt constituţionale în măsura în care nu se aplică 
deciziilor/dispoziţiilor entităţilor învestite cu soluţionarea notificărilor, emise în executarea 
unor hotărâri judecătoreşti prin care instanţele s-au pronunţat irevocabil/definitiv asupra 
calităţii de persoane îndreptăţite şi asupra întinderii dreptului de proprietate. " 

Instanţa de control constituţional a analizat o situaţia similară cu cea din prezenta 
cauză, respectiv aceea în care dispoziţia entităţii învestită de lege a fost emisă în executarea 
unei hotărâri judecătoreşti. Aceasta a statuat astfel: "21. A recunoaşte Comisiei Naţionale 
pentru Compensarea Imobilelor şi Secretariatului acesteia competenţa de reexaminare a 
existenţei dreptului persoanei care se consideră îndreptăţită la măsuri reparatorii şi în 
consecinţă de a valida/invalida în tot sau în parte deciziile emise de entităţile învestite de lege 
care conţin propunerea de acordare de măsuri compensatorii în cazul în care aceste aspecte au 
fost stabilite deja printr-o hotărâre judecătorească înseamnă a recunoaşte un control 
administrativ asupra acestei hotărâri, deci o cale de atac neprevăzută de lege, ceea ce 
contravine dispoziţiilor art. 129 din Constituţie ". 

Curtea a constatat că acordarea posibilităţii Comisiei Naţionale pentru Compensarea 
Imobilelor de a reexamina situaţia juridică a acelor persoane îndreptăţite ale căror drepturi au 
fost deja stabilite printr-o hotărâre judecătorească încalcă principiul stabilităţii şi securităţii 
raporturilor juridice şi „ echivalează cu instituirea unei noi căi de atac şi, implicit, a unui 
sistem concurent cu sistemul instanţelor judecătoreşti în ceea ce priveşte înfăptuirea justiţiei. 
Având în vedere cele expuse, Curtea apreciază că dispoziţiile art. 17 alin.(1) lit.a) şi art.21 
alin.(5) şi (8) din Legea nr. 165/2013 contravin şi prevederilor art.l alin.(3) din Constituţie şi 
celor ale art.6 par.l din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale" 

În al doilea rând, recurenta susţine că pentru verificarea dosarelor înregistrate la 
Secretariatul CNCI poate solicita documente în completare entităţilor învestite de lege şi 
titularilor dosarelor. 

Textul de lege invocat nu are nicio relevanţă din perspectiva legalităţii sentinţei 
atacate, iar subsemnata am făcut dovada prin înscrisurile depuse la dosar a faptului că am 
transmis toate documentele solicitate de recurentă prin Adresa nr. 46420/CC/04.06.2013 şi 
am făcut toate demersurile necesare şi în faţa Primăriei Cluj-Napoca, cu toate că actele 
fuseseră deja depuse la dosarul autorităţii administrative locale, înainte de emiterea 
Dispoziţiei de propunere de acordare de despăgubiri şi acestea au stat la baza pronunţării 
Sentinţei Civile nr. 439/2008 pronunţată de Tribunalul Cluj. 

Prin urmare, niciunul din argumentele recurentei nu justifică sustragerea acesteia de la 
obligaţia legală de a emite Decizia de compensare prin puncte, conform Legii nr. 165/2013, 
act normativ a cărui aplicare am solicitat-o în faţa Tribunalului Cluj, dată fiind Decizia Curţii 
Constituţionale nr. 269 din 7.05.2014. A aştepta finalizarea procedurii de acordare de măsuri 
compensatorii prin emiterea Deciziei finale de compensare prin puncte, fară a putea solicita 
instanţei constrângerea recurentei-pârâte la executarea acestei obligaţii - aşa cum susţine 
recurenta - până când aceasta va binevoi să valideze existenţa dreptului subsemnatei 
recunoscut deja de o instanţă judecătorească în anul 2008, echivalează cu negarea accesului 
subsemnatei la justiţie pentru obligarea autorităţii administrative de a aplica legea. 

Tot cu referire la fondul cauzei, recurenta aduce ca argument pentru admiterea 
recursului şi schimbarea sentinţei civile atacate faptul că dosarul de despăgubire al 
subsemnatei intimate face parte din categoria dosarelor în aşteptare conform Deciziei interne 
10299/14.11.2012 a CCSD. 
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Apreciază că nu poate fi luată în considerare o astfel de justificare pentru 
neîndeplinirea atribuţiilor legale de către autoritatea administrativă apelantă în prezenta 
cauză. 

Atitudinea autorităţii recurente nu poate fi justificată prin invocarea regulilor de 
stabilire a ordinii soluţionării dosarelor adoptate printr-o decizie internă, fiind cunoscut în 
doctrină şi jurisprudenţa de drept administrativ că o autoritate publică nu se poate apăra şi nu 
poate justifica legal întârzierea în soluţionarea unei cereri pe motiv că cererile sunt prea 
numeroase pentru a fi rezolvate într-un interval de timp rezonabil. 

În acest context, arată că Statului în revine obligaţia de a organiza funcţionarea 
sistemului autorităţilor sale astfel încât să fie respectat principiul soluţionării cauzelor într-un 
termen rezonabil, consacrat de art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, iar 
solicitările persoanei îndreptăţite să nu fie tergiversate din cauza conduitei arbitrare sau a 
pasivităţii administraţiei. 

  Analizând sentinţa atacată prin prisma motivelor de recurs şi a apărărilor 
formulate, Curtea reţine următoarele: 

1. Cu referire la competenţa materială , ca motiv de recurs evocat de recurentă, Curtea 
reţine că în cauză se aplică normele procesuale edictate de noul Cod de procedură civilă 
(Legea nr. 134/2010) prin efectul dispoziţiilor art. 3 alin. 1 din Legea nr. 76/2012 şi ţinând 
seama că cererea de chemare în judecată a fost înregistrată pe rolul instanţei judecătoreşti la 
data de 18.05.2013 ( data poştei). 

Din această perspectivă, conform art. 130 alin. 2 din Codul de procedură civilă, 
necompetenţa materială funcţională trebuie invocată de părţi ori de către judecător la primul 
termen de judecată la care părţile sunt legal citate în faţa primei instanţe. 

În speţă, se observă că sub acest aspect s-a invocat în termen legal excepţia lipsei 
competenţei funcţionale a Tribunalului Cluj - Secţia civilă de soluţionare a cauzei ridicată 
prin întâmpinare de către intimata pârâtă Autoritatea Naţională pentru Restituirea 
Proprietăţilor Bucureşti şi ca efect al acestei cereri, prin sentinţa civilă nr. 449 din 24 
septembrie 2013 pronunţată de Secţia civilă a Tribunalului Cluj s-a declinat competenţa de 
soluţionare a cauzei în favoarea Secţiei mixte de Contencios Administrativ şi Fiscal a, de 
Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale a Tribunalului Cluj, pornindu-se de la premisa că 
litigiul de faţă are natura unui contencios administrativ. 

Trebuie notat că recurenta a fost introdusă în cauză ca pârâtă încă din această fază 
procesuală fiind legal citată pentru primul termen de judecată stabilit în cauză la data de 
24.09.2013, aşa cum atestă dovada de înmânare a citaţiei din data de 22 iulie 2013, 
colaţionată la dosar nr. .../2013 ataşat (f. 22). 

Deşi recurenta a depus note de şedinţă, aceasta a formulat pe cale de excepţie doar 
prematuritatea cererii de chemare în judecată. 

Odată depăşit momentul procesual prevăzut la art. 130 alin. 2 din Codul de procedură 
civilă, necompetenţa materială nu mai poate fi invocată partea fiind decăzută din acest drept. 

Astfel fiind, odată alegată competenţa de către Tribunalul Cluj ca instanţă de 
contencios administrativ ca efect al declinatorului de competenţă , contestarea alegării 
competenţei în recurs nu mai poate fi făcută decât dacă şi sub condiţia în care partea a invocat 
în termen legal excepţia de necompetenţă materială a instanţei şi, din raţiuni diverse, instanţa 
a soluţionat-o defavorabil părţii recurente. 

Aşa fiind, Curtea reţine că în speţă, competenţa materială a fost corect alegată, 
raportat la împrejurările de mai sus, instanţa de recurs fiind astfel dispensată să mai analizeze 
pe fond critica recurentei. 

Faţă de cele ce precedă, primul motiv de recurs nu poate fi primit ca fondat şi va fi 
respins ca atare. 
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2. În ceea ce priveşte critica conform căreia instanţa de fond a interpretat şi aplicat 
greşit dispoziţiile art. 17 alin. 1 lit. a) teza a II-a, Curtea reţine că potrivit acestei norme legale 
în vederea finalizării procesului de restituire în natură sau, după caz, în echivalent a 
imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist, se constituie Comisia 
Naţională pentru Compensarea Imobilelor, denumită în continuare Comisia Naţională, care 
funcţionează în subordinea Cancelariei Primului-Ministru şi are, în principal, între altele, 
atribuţia de a valida/invalida în tot sau în parte deciziile emise de entităţile învestite de lege 
care conţin propunerea de acordare de măsuri compensatorii. 

Curtea reţine că din economia normei legale precitate recurenta are competenţă 
administrativă de a valida sau invalida în tot sau în parte deciziile emise de entităţile învestite 
de lege care conţin propunerea de acordare de măsuri compensatorii, practic deţinând o marjă 
de apreciere în acest sens. 

 Numai că această marjă de apreciere asupra operaţiunii de validare respectiv 
invalidare a tot sau în parte deciziile emise de entităţile învestite de lege care conţin 
propunerea de acordare de măsuri compensatorii a fost serios amendată de Curtea 
Constituţională prin Decizia nr. 686 din 26 noiembrie 2014 publicată în Monitorul Oficial al 
României partea I nr. 68 di8n 27 ianuarie 2015.  

 Deşi o atare decizie este susceptibilă de aplicare în prezentul litigiu, având în 
vedere că situaţia în cauza de faţă nu este definitivată, recurenta invocă exclusiv decizia nr. 
269/2014 a aceleiaşi curţi prin care se explicitează doar competenţa administrativă a acestei 
autorităţi administrative. 

 Deşi prin Decizia nr. 269/2014 s-a respins excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art. art. 17 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 165/2013, ulterior prin Decizia nr. 
686/2013 s-a admis excepţia de neconstituţionalitate şi s-a constatat că această normă legală 
este constituţională în măsura în care nu se aplică deciziilor/dispoziţiilor entităţilor învestite 
cu soluţionarea notificărilor, emise în executarea unor hotărâri judecătoreşti prin care 
instanţele s-au pronunţat irevocabil/definitiv asupra calităţii de persoane îndreptăţite şi asupra 
întinderii dreptului de proprietate. 

 Pentru a ilustra relevanţa şi efectele acestei din urmă decizii asupra cauzei de 
faţă, vom cita considerentul evocat de jurisdicţia de contencios constituţional la paragraful 21 
din decizie: „ (…) Curtea apreciază că atribuţia conferită de legiuitor Comisiei Naţionale 
pentru Compensarea Imobilelor şi Secretariatului acesteia de a verifica dosarele din punctul 
de vedere al existenţei dreptului persoanei care se consideră îndreptăţită la măsuri 
reparatorii şi în consecinţă de a valida/invalida în tot sau în parte deciziile emise de 
entităţile învestite de lege care conţin propunerea de acordare de măsuri compensatorii chiar 
şi în cazul în care existenţa dreptului persoanei care se consideră îndreptăţită la măsuri 
reparatorii a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească, iar decizia care conţine 
propunerea de acordare de măsuri compensatorii a fost emisă ca urmare a acestei hotărâri 
judecătoreşti, generează posibilitatea ca un organ administrativ să exercite atribuţii care ţin 
exclusiv de competenţa instanţelor judecătoreşti. Curtea apreciază că numai o instanţă 
judecătorească învestită de lege cu soluţionarea unei căi extraordinare de atac împotriva 
unei asemenea hotărâri judecătoreşti o poate invalida. A recunoaşte Comisiei Naţionale 
pentru Compensarea Imobilelor şi Secretariatului acesteia competenţa de reexaminare a 
existenţei dreptului persoanei care se consideră îndreptăţită la măsuri reparatorii şi în 
consecinţă de a valida/invalida în tot sau în parte deciziile emise de entităţile învestite de 
lege care conţin propunerea de acordare de măsuri compensatorii în cazul în care aceste 
aspecte au fost stabilite deja printr-o hotărâre judecătorească înseamnă a recunoaşte un 
control administrativ asupra acestei hotărâri, deci o cale de atac neprevăzută de lege, ceea 
ce contravine dispoziţiilor art. 129 din Constituţie, potrivit cărora, "Împotriva hotărârilor 
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judecătoreşti, părţile interesate şi Ministerul Public pot exercita căile de atac, în condiţiile 
legii".” 

 Prin urmare, în ipoteza în care actul administrativ este emis de autoritatea 
publică în baza şi executarea unei hotărâri judecătoreşti în exercitarea prerogativei de 
competenţă legată, entitatea administrativă chiar dacă este abilitată de lege cu reverificarea 
unor asemenea acte administrative nu mai are posibilitatea legală de a cenzura un act 
administrativ dacă este emis în baza şi executarea unei hotărâri judecătoreşti căci dacă s-ar 
admite o atare interpretare am ajunge ca o autoritate administrativă, oricare ar fi aceasta, să i 
se recunoască o prerogativă de control asupra hotărârilor judecătoreşti ceea ce nu numai că+ 
încalcă dispoziţiile art. 129 din Constituţie, aşa cum just a statuat Curtea Constituţională, dar 
încalcă şi principiul separaţiei puterilor în stat edictat la art. 1 alin. 4 din Legea fundamentală 
de unde se deduce că Guvernul, Primul Ministru sau autorităţile administrative subordonate 
acestora nu pot verifica şi sancţiona legal o hotărâre judecătorească. 

 Cum în speţă, în starea de fapt, necontestată de părţi, s-a stabilit că actul 
administrativ ce conţine propunerea de acordare a măsurilor compensatorii a fost emis în 
baza şi executarea unei hotărâri judecătoreşti este evident că dispoziţiile art. 17 alin. 1 lit. a) 
din Legea nr. 165/2013 trebuie interpretate în sensul că într-o astfel de ipoteză recurenta nu 
mai are competenţa de a valida/invalida în tot sau în parte respectivul act. 

 Astfel, Curtea reţine că Decizia nr. 1457 din 05.03.2009 emisă de Primarul 
municipiului  Cluj-Napoca (f. 67) prin care s-a propus acordarea de despăgubiri în condiţiile 
legii speciale privind regimul de stabilire şi plată a despăgubirilor aferente imobilelor preluate 
abuziv pentru imobilul situat în Cluj-Napoca str. ... nr. 104 înscris în CF 15700 Cluj-Napoca, 
nr. top. 15958 în favoarea reclamantei intimate T.M., conform menţiunilor din formula 
introductivă a acestui act administrativ,a fost emisă în executarea sentinţei civile nr. 439 din 
11 septembrie 2008 (f. 43-45) rămasă definitivă şi irevocabilă  prin neapelare. 

 Astfel fiind şi pe baza celor relevate mai sus, Curtea reţine că instanţa de fond 
a interpretat şi aplicat corect dispoziţiile art. 17 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 165/2013, încât nu 
este dat ca fondat motivul de recurs invocat de recurentă sub norma prevăzută la art. 488 alin. 
1 pct. 8 din Codul de procedură civilă. 

 3. În ceea ce priveşte legalitatea refuzului de a soluţiona de îndată sau într-un 
termen rezonabil, optim şi previzibil, dosarul de despăgubiri înregistrat la autoritate sub nr. 
46420/CC, din conduita părţii recurente faţă de instrumentarea judiciară a acestei cauze nu se 
întrevede că aceasta are disponibilitatea de a rezolva cererea, din oficiu şi voluntar, într-un 
termen predictibil şi care să nu mai angajeze frustrări. 

 Mai mult, opunerea unei decizii interne privind stabilirea pe cale 
administrativă a cererilor printr-o anumită programare, deşi dezirabilă, nu mai produce un 
efect satisfăcător pentru reclamantă care s-a văzut nevoită să apeleze la justiţie şi timp de mai 
bine de doi ani a aşteptata un titlu executoriu prin care să i se valideze dreptul de a cerere 
stabilirea despăgubirilor. 

 Într-o atare situaţie, executarea prezentei decizii în termenul exhibat de 
recurentă ar pune serios la îndoială caracterul rezonabil şi echitatea procedurii garantată de 
art. 6 parag. 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale 
cu protocoalele sale adiţionale ratificată de România prin legea nr. 30/1994. 

 Aşa fiind, Curtea nu consideră că ultimul motiv de recurs  este fondat, instanţa 
de fond sancţionând corect şi legal refuzul de soluţionare în termen legal, optim şi previzibil a 
dosarului de despăgubire al reclamantei intimate. 

 Faţă de toate considerentele de fapt şi de drept evocate în precedent, Curtea 
reţine că sentinţa atacată este legală, sens în care, în temeiul art. 20 alin. 3 şi art. 28 alin. 1 din 
Legea nr. 554/2004 coroborate cu prevederile art. 496 şi art. 498 din Codul de procedură 
civilă. va respinge recursul cu consecinţa menţinerii în tot a sentinţei atacate. 
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 Cheltuieli de judecată nu s-au solicitat. 
 
 

Excepţia prematurităţii. Legea nr. 165/2013  
Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 4103 din 18 mai 2015  

Prin sentinţa civilă nr. 5748 din 17.10.2014 pronunţată de Tribunalul Cluj în dosar nr. 
.../2014 s-a admis excepţia prematurităţii. 

S-a respins acţiunea formulată de reclamantul L.I.A. în contradictoriu cu pârâta 
COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU COMPENSAREA IMOBILELOR DIN CADRUL 
AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU RESTITUIREA PROPRIETĂŢILOR, ca 
prematură. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
 Prin acţiunea înregistrată sub nr. de mai sus, reclamantul L.I.A. a chemat în 

judecată pe pârâta Comisia Naţională Pentru Compensarea Imobilelor din Cadrul Autorităţii 
Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor  solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să 
fie obligată pârâta sa desemneze un evaluator ANEVAR pentru întocmirea raportului de 
evaluare in vederea stabilirii valorii de piaţa a imobilului obiect al dosarului de despăgubire 
nr. 25683/FF, precum şi obligarea acesteia sa soluţioneze cererea înregistrata sub nr. 
25683/FF prin emiterea titlului de despăgubire aferent imobilului preluat abuziv conform 
raportului de evaluare in baza Legii nr. 247/2005 titlul VII.  

 În motivarea acţiunii, reclamantul arată că urmare cererii de retrocedare nr. 
67260/304/2005 formulate in baza Legii 18/1991 si Legii 247/2005 in favoarea numiţilor 
B.M., P.R., C.R., G.V., G.A. s-a emis Hotărârea nr. 121/19.03.2012, iar prin hotărârea emisa 
s-a constatat imposibilitatea de restituire in natura a imobilului situat in Cluj-Napoca in 
suprafaţa de 0,2032 ha - arator la Rotaţia II si s-a propus acordarea de depagubiri in condiţiile 
legii speciale privind regimul de stabilire si plata a despăgubirilor aferente imobilelor preluate 
in mod abuziv, Legea nr. 247/2005 titlul VII. 

  Totodată, arată că ulterior emiterii Hotărârii nr. 121/19.03.2012 intreaga 
documentaţie aferenta acesteia a fost transmisa către Comisia Centrala pentru Stabilirea 
Despăgubirilor actualmente COMISIA NAŢIONALA PENTRU COMPENSAREA 
IMOBILELOR care funcţionează pe langa Autoritatea Naţionala pentru restituirea 
Proprietăţilor, cererea pentru emiterea titlului de despăgubire fiind inregistrata sub nr. 
25683/FF. 

  Prin hotărârea emisa s-a validat anexa nr. 23 in vederea acordării de depagubiri 
in condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire si plata a despăgubirilor aferente 
imobilelor preluate in mod abuziv, Legea nr. 247/2005 titlul VII. 

  Precizează că titularii dreptului privind acordarea de despăgubiri, respectiv 
B.M., P.R., C.R., G.V., G.A.  prin Contractul de cesiune de drepturi nr. 43/01.06.2012 au 
cesionat toate drepturile ce le revin din dosarul inregistrat la Autoritatea Naţionala pentru 
restituirea proprietăţilor sub nr. 25683/FF către reclamant. 

   Având in vedere faptul ca, până la aceasta data cererea formulata prin care 
solita emiterea titlului de despăgubire in condiţiile Titlului VII al Legii 247/2005 pentru 
imobilul situat in Cluj-Napoca in suprafaţa de 0,2032 ha - arator la Rotaţia II nu a fost 
soluţionata, promovând prezenta acţiune. 

  Consideră că despăgubirile aferente dosarului nr. 25683/FF trebuie acordate cu 
respectarea dispoziţiilor articolelor din Titlului VII al Legii 247/2005 si aceasta deoarece 
noua lege privind masurile pt. finalizarea procesului de restituire respectiv Legea nr. 
165/2013 nu se aplica in soluţionarea dosarului de despăgubire sus menţionat. Astfel, potrivit 
disp. art. 4 din Legea nr. 165/2013 rezulta fara echivoc faptul că aceasta lege se aplica 
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"cererilor formulate si depuse, in termen legal, la entităţile investite de lege, nesolutionate 
pana la data intrării in vigoare a prezentei legi..." 

  Având in vedere aceasta dispoziţie legale, precizează ca cererea care a fost 
formulata si depusa in termen la entitatea investita de lege si a fost soluţionata prin Hotărârea 
nr. 121/2012 emisa de Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privata 
asupra terenurilor Cluj, deci anterior intrării in vigoare a legii nr. 165/2013. Mai mult, prin 
aceasta Hotărârea, prin care s-a soluţionat cererea coroborata cu dispoziţiile legale in materia 
despăgubirilor foştilor proprietari, se dispune acordarea de depagubiri in condiţiile legii 
speciale privind regimul de stabilire si plata a despăgubirilor aferente imobilelor preluate in 
mod abuziv - Legea nr. 247/2005 titlul VII. Potrivit disp. Legea nr. 247/2005 titlul VII si a 
normelor de aplicare parata are atribuţii doar de a stabili întinderea despăgubirilor si de a 
achita aceste despăgubiri obligaţii care nu au fost îndeplinite. 

  Prin raportare la aceste aspecte consideră că acordarea despăgubirilor in 
dosarul nr. 25683/FF trebuie realizata cu respectarea dispoziţiilor Titlului VII al Legii 
247/2005. 

 Pârâta  Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor, a formulat note scrise  
prin care a invocat excepţia prematurităţii cererii de chemare în judecată iar pe fond solicită 
respingerea acţiunii ca neîntemeiată. 

Prin Sentinţa civilă nr. 177/2014 din 05.05.2014, Curtea de Apel Cluj a declinat 
dosarul în favoarea Tribunalului Cluj. 

Învederează că cererea de chemare în judecată a fost depusă după intrarea în vigoare a 
Legii nr. 165/2013 şi, în conformitate cu dispoziţiile art. 4 din acest act normativ, dosarul de 
despăgubiri al reclamantului, înregistrat la Secretariatul C.N.C.I. cu nr. 25683/FFCC, se va 
soluţiona potrivit procedurii prevăzute de Legea nr. 165/2013, urmând a se emite un titlu de 
compensare, cu evaluarea imobilului care face obiectul dosarului de despăgubire prin 
aplicarea grilei notariale. 

Afirmaţia reclamantului, conform căreia Legea nr. 165/2013 s-ar aplica exclusiv 
acelor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate care nu fuseseră soluţionate prin 
emiterea unei hotărâri de către comisiile judeţene, nu are temei. în cuprinsul actului normativ 
sunt stabilite două categorii de persoane cărora le sunt aplicabile dispoziţiile acestuia: 
persoanele îndreptăţite (art. 3 pct. 3) şi persoanele care se consideră îndreptăţite (art. 3 pct. 2). 

Persoana care se consideră îndreptăţită este definită ca fiind „persoana care a formulat 
şi a depus, în termen legal, la entităţile învestite de lege cereri din categoria celor prevăzute la 
pct. 1, care nu au fost soluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei legi". 

Persoana îndreptăţită este definită ca fiind „persoana căreia i-a fost recunoscut dreptul 
la restituire în natură sau, după caz, la măsuri reparatorii". 

Ulterior, în cuprinsul legii, persoanele ale căror dosare de despăgubire se află spre 
analiză la Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor sunt tratate drept persoane care 
se consideră îndreptăţite, adică persoane ale căror cereri nu au fost soluţionate până la data 
intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013 (de ex. art. 21 alin. 5 din lege). 

Rezultă deci că dispoziţiile art. 4 al legii trebuie înţelese în sensul în care dosarele 
aflate spre analiză la C.N.C.I. vor fi soluţionate cu noua procedură, prevăzută de Legea nr. 
165/2013. 

Reclamantul a formulat răspuns la întâmpinare solicitând respingerea excepţiei 
prematuritatii cererii de chemare in judecata arătând că dispoziţiile Legii nr. 247/2005 nu au 
fost abrogate in totalitate de Legea nr. 165/2013, prin aceasta lege fiind abrogate doar 
prevederile care aveau in vedere modalitatea de calcul a despăgubirilor si cele prin 
intermediul cărora s-a instituit Comisia Centrala pentru Stabilirea Despăgubirilor si Fondul 
Proprietatea. 
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Este adevărat ca Legea nr. 165/2013 a stabilit o noua modalitate de calcul a 
despăgubirilor (prin raportare la valoarea imobilelor din grila notariala) si o alta competenta 
de acordare a despăgubirilor, insa aceasta modalitate de calcul nu ne este aplicabila cererii 
subsemnatului. 

Prin Hotărârea nr. 488/02.09.2011 de către Prefectura Cluj - Comisia Judeţeană pentru 
stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurlor Cluj s-a soluţionat cererea de 
despăgubire (sub imperiul legii vechi) si stabilit, ca despăgubirile care mi se cuvin sunt egale 
cu valoarea de piaţa al imobilului potrivit Titlului VII din Legea nr. 247/2005. Astfel, 
modalitatea de calcul a despăgubirilor pentru cererea subsemnatului a fost stabilita in mod 
definitiv sub imperiul Legii nr. 247/2005. 

Legea nr. 165/2013 trebuie sa recunoască efectele produse in temeiul legii vechi, 
deoarece, in caz contrar s-ar aduce atingere principiilor neretroactivitatii legii, separaţiei 
puterilor in stat si preeminentei dreptului Uniunii Europene. 

Potrivit art. 4 din Legea nr. 165/2013 "dispoziţiile prezentei legi se aplica cererilor 
formulate si depuse, in termen legal, la entităţile investite de lege, nesolutionate pana la data 
intrării in vigoare a prezentei legi " Teza a II a cestui articol a fost declarata neconstitutionala, 
subliniind necesitatea interpretării articolului cu respectarea principiilor constituţionale 
prevăzute de art. 1 alin. 4, art. 15. Alin. 2 si art. 20 si 21 dinConstituţia României. Aceste 
texte ale Constituţiei consacra principiul neretroactivitatii legii, separaţiei puterilor in stat si 
necesitatea respectării de către legiuitorul roman a Tratatelor privitoare la drepturile 
fundamentale ale omului. 

Având in vedere aceasta dispoziţie legale, precizam ca, cererea a fost formulata si 
depusa in termen la entitatea investita de lege si a fost soluţionată prin Hotărârea nr. 
488/02.09.2011 de către Prefectura Cluj - Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de 
proprietate privata asupra terenurilor Cluj. Mai mult, prin aceste hotărâri, prin care s-a 
soluţionat cererea se dispune acordarea de despagubiri in condiţiile legii speciale privind 
regimul de stabilire si plata a despăgubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv - 
Legea nr. 247/2005 titlul VII. 

Potrivit Legii nr. 247/2005 titlul VII si a normelor de aplicare parata are atribuţii doar 
de a stabili întinderea despăgubirilor si de a achita aceste despăgubiri obligaţii care nu au fost 
îndeplinite. Mai mult, consideră ca, despăgubirea trebuie sa fie realizata la valoarea reala de 
piaţa a imobilului, numai astfel fiind realizata o despăgubire efectiva si reala a foştilor 
proprietari deposedaţi abuziv. 

Analizând art. 4 din Legea nr. 165/2013, se poate observa ca legiuitorul a inteles sa 
respecte valoare si puterea actelor prin care a fost soluţionat dosarul de despăgubire in speţa 
de fata valoarea Hotărârii nr. 488/02.09.2011 de către Prefectura Cluj - Comisia Judeţeană 
pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Cluj, instituind aplicarea 
Legii nr. 165/2013 numai asupra situaţiilor juridice (cererilor de despăgubire) nesolutionate 
de către una dintre cele trei puteri ale Statului. 

În plus, in virtutea principiului neretroactivitatii legii, legea noua nu se poate aplica 
unor situaţii juridice epuizate sub imperiul legii vechi. Cu respectarea acestui principiu, 
legiuitorul stabileşte in art. 4 din Legea nr. 165/2013 ca acest act normativ nu se aplica 
cererilor care au primit o soluţie fundamentata pe dispoziţiile legii vechi, deci a Legii nr. 
247/2005. 

Aceeaşi interpretare este data de Curtea Constituţionala prin Decizia nr. 
232/11.05.2013 prin care se statuează, cu valoare de principiu ca "Legea noua nu poate, fara a 
retroactiva sa se aplice si situaţiilor litigioase rezolvate prin hotărâri judecătoreşti definitive si 
irevocabile. Chiar daca principiul puterii de lucru judecat nu este un principiu constituţional, 
încălcarea lui contravine principiului separaţiilor puterilor in stat, întrucat legiuitorul nu poate 
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desfiinţa hotărâri judecătoreşti definitive si irevocabile, intervenind astfel in procesul de 
realizare a justiţiei. 

Consideră că parata trebuie sa recunoască efectele Hotărârii nr. 488/02.09.2011 de 
către Prefectura Cluj - Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privata 
asupra terenurilor Cluj de stabilire a modalităţii de calcul a despăgubirilor, iar despăgubirile 
aferente dosarului nr. 25683/FF trebuie acordate cu respectarea dispoziţiilor articolelor din 
Titlului VII al Legii 247/2005 . 

In consecinţa, Comisia Naţionala pentru Compensarea Imobilelor are obligaţia de a 
pune in executare dispoziţiile cuprinse in Hotărârea nr. 35/24.04.2001 si nr. 52/18.05.2001 
emise de către Prefectura Cluj - Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate 
privata asupra terenurilor Cluj, prin stabilirea cuantumului despăgubirilor cuvenite potrivit 
modalităţii de calcul instituite de Titlului VII al Legii 247/2005 . 

Asupra excepţiei prematurităţii, instanţa a reţinut următoarele :  
La termenul din data de 17.10.2014, tribunalul a invocat excepţia prematurităţii 

acţiunii,  în raport de art. 4 coroborat cu art. 34 din Legea 165/2013. 
         La data de 20 mai 2013 a intrat în vigoare Legea 165/2013, iar în  conformitate 

cu dispoziţiile art. 4 din acest act normativ reiese că  „ Dispoziţiile prezentei legi se aplică 
cererilor formulate şi depuse, în termen legal, la entităţile învestite de lege, nesoluţionate 
până la data intrării în vigoare a prezentei legi, cauzelor în materia restituirii imobilelor 
preluate abuziv, aflate pe rolul instanţelor, precum şi cauzelor aflate pe rolul Curţii 
Europene a Drepturilor Omului suspendate în temeiul Hotărârii-pilot din 12 octombrie 2010, 
pronunţată în Cauza Maria Atanasiu şi alţii împotriva României, la data intrării în vigoare a 
prezentei legi”. 

Apoi, în conformitate cu prevederile art. 34 din acelaşi act normativ, 
    “(1) Dosarele înregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea 

Despăgubirilor vor fi soluţionate în termen de 60 de luni de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, cu excepţia dosarelor de fond funciar, care vor fi soluţionate în termen de 36 
de luni. 

    (2) Dosarele care vor fi transmise Secretariatului Comisiei Naţionale ulterior datei 
intrării în vigoare a prezentei legi vor fi soluţionate în termen de 60 de luni de la data 
înregistrării lor, cu excepţia dosarelor de fond funciar, care vor fi soluţionate în termen de 
36 de luni. 

    (3) Numărul dosarelor prevăzute la alin. (1) şi data înregistrării dosarelor 
prevăzute la alin. (2) se publică pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale pentru 
Restituirea Proprietăţilor şi se comunică, la cerere, persoanelor îndreptăţite”. 

Tribunalul a reţinut că în cauză, în conformitate cu aceste prevederi legale, urmează 
ca soluţionarea dosarului de despăgubire să se facă cu respectarea dispoziţiilor şi înăuntrul 
termenului stabilit de art. 34 din Legea nr. 165/2013, orice cerere de chemare în judecată 
formulată anterior împlinirii termenului prohibitiv de 36 luni trebuind a fi respinsă ca fiind 
prematur formulată. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamantul L.I.A. solicitând 
admiterea recursului casarea Sentinţei civile nr. 4133/2014, respingerea excepţiei 
prematuritatii cererii de chemare in judecata invocata de parata cu consecinţa casării hotărârii 
recurate si trimiterea cauzei spre rejudecare la instanţa de fond, pentru următoarele motive: 

In fapt, urmare cererii de retrocedare nr. 67260/304/2005 formulate in baza Legii 
18/1991 si legii 247/2005 in favoarea numiţilor B.M., P.R., C.R., G.V., G.A.  s-a emis 
Hotărârea nr. 121/19.03.2012. 

Prin hotărârea emisa s-a constatat imposibilitatea de restituire in natura a imobilului 
situat in Cluj Napoca in suprafaţa de 0,2032 ha - arator la Rotaţia II si s-a propus acordarea 
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de despagubiri in condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire si plata a despăgubirilor 
aferente imobilelor preluate in mod abuziv, Legea nr. 247/2005 titlul VII. 

Ulterior emiterii Hotărârii nr. 121/19.03.2012 intreaga documentaţie aferenta acesteia 
a fost transmisa către Comisia Centrala pentru Stabilirea Despăgubirilor actualmente 
COMISIA NAŢIONALA PENTRU COMPENSAREA IMOBILELOR care funcţionează pe 
langa Autoritatea Naţionala pentru restituirea Proprietăţilor, cererea pentru emiterea titlului 
de despăgubire fiind inregistrata sub nr. 25683/FF 

Prin hotărârii emisa s-a validat anexa nr. 23 in vederea acordării de despagubiri in 
condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire si plata a despăgubirilor aferente 
imobilelor preluate in mod abuziv, Legea nr. 247/2005 titlul VII. 

Titularii dreptului privind acordare de despăgubiri, respectiv B.M., P.R., C.R., G.V., 
G.A.  prin Contractul de cesiune de drepturi nr. 43/01.06.2012 au cesionat toate drepturile ce 
le revin din dosarul inregistrat la Autoritatea Naţionala pentru restituirea Proprietăţilor sub nr. 
25683/FF către reclamant. 

Având in vedere faptul ca, pana la aceasta data cererea formulata prin care solicita 
emiterea titlului de despăgubire in condiţiile Titlului VII al Legii 247/2005 pentru imobilul 
situat in Cluj Napoca in suprafaţa de 0,2032 ha - arator la Rotaţia II nu a fost fost soluţionata 
a inteles sa promoveze prezenta acţiune. 

Consideră ca, despăgubirile aferente dosarului nr. 25683/FF trebuie acordate cu 
respectarea dispoziţiilor articolelor din Titlului VII al Legii 247/2005 si aceasta deoarece 
noua lege privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire respectiv Legea nr. 
165/2013 nu se aplica in soluţionarea dosarului de despăgubire sus menţionat. Astfel, potrivit 
disp. art. 4 din Legea nr. 165/2013 rezulta fara echivoc faptul ca, aceasta lege se aplica 
"cererilor formulate si depuse, in termen legal, la entităţile investite de lege, nesolutionate 
pana la data intrării in vigoare a prezentei legi..." 

Având in vedere aceasta dispoziţie legale, precizează ca cererea reclamantului care a 
fost formulata si depusa in termen la entitatea investita de lege si a fost soluţionata prin 
Hotărârea nr. 121/2012 emisa de Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate 
privata asupra terenuri or Cluj , deci anterior intrării in vigoare a legii nr. 165/2013. Mai mult, 
prin aceasta Hotărârea, prin care s-a soluţionat cererea coroborata cu dispoziţiile legale in 
materia despăgubirilor foştilor proprietari, se dispune acordarea de despagubiri in condiţiile 
legii speciale privind regimul de stabilire si plata a despăgubirilor aferente imobilelor preluate 
in mod abuziv - Legea nr. 247/2005 titlul VII. Potrivit disp. Legea nr. 247/2005 titlul VII si a 
normelor de aplicare parata are atribuţii doar de a stabili intinderea despăgubirilor si de a 
achita aceste despăgubiri obligaţii care nu au fost îndeplinite. 

Prin raportare la aceste aspecte consider ca. acordarea despăgubirilor in dosarul nr. 
25683/FF trebuie realizata cu respectarea dispoziţiilor Titlului VII al Legii 247/2005. 

Soluţia instanţei de fond prin care a admis excepţia prematuritatii si a respins acţiunea 
ca fiind prematur introdusa este criticabila prin raportare la următoarele aspecte: 

Dispoziţiile Legii nr. 247/2005 nu au fost abrogate in totalitate de Legea nr. 165/2013, 
prin aceasta lege fiind abrogate doar prevederile care aveau in vedere modalitatea de calcul a 
despăgubirilor si cele prin intermediul cărora s-a instituit Comisia Centrala pentru Stabilirea 
Despăgubirilor si Fondul Proprietatea. 

Este adevărat ca Legea nr. 165/2013 a stabilit o noua modalitate de calcul a 
despăgubirilor (prin raportare la valoarea imobilelor din grila notariala) si o alta competenta 
de acordare a despăgubirilor, insa aceasta modalitate de calcul nu  este aplicabila cererii 
reclamantului. 

Aceasta, deoarece prin Hotărârea nr. 121/19.03.2012 s-a soluţionat cererea de 
despăgubire (sub imperiul legii vechi) si stabilit, ca despăgubirile care i se cuvin sunt egale cu 
valoarea de piaţa al imobilului potrivit Titlului VII din Legea nr. 247/2005. Astfel, 
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modalitatea de calcul a despăgubirilor pentru cererea reclamantului a fost stabilita in mod 
definitiv sub imperiul Legii nr. 247/2005. 

Legea nr. 165/2013 trebuie sa recunoască efectele produse in temeiul legii vechi ( 
efecte care au luat naştere urmare a soluţionării cererii reclamantului sub imperiul acestei 
legi), deoarece, in caz contrar s-ar aduce atingere principiilor neretroactivitatii legii, separaţiei 
puterilor in stat si preeminentei dreptului Uniunii Europene. 

Potrivit art. 4 din Legea nr. 165/2013 "dispoziţiile prezentei legi se aplica cererilor 
formulate si depuse, in termen legal, la entităţile investite de lege, nesolutionate pana la data 
intrării in vigoare a prezentei legi " Teza a II a cestui articol a fost declarata neconstitutionala, 
subliniind necesitatea interpretării articolului cu respectarea principiilor constituţionale 
prevăzute de art. 1 alin. 4, art. 15. Alin. 2 si art. 20 si 21 di Constituţia României. Aceste texte 
ale Constituţiei consacra principiul neretroactivitatii legii, separaţiei puterilor in stat si 
necesitatea respectării de către legiuitorul roman a Tratatelor privitoare Ia drepturile 
fundamentale ale omului. 

Având in vedere aceasta dispoziţie legală, precizează ca, cererea reclamantului a fost 
formulata si depusa in termen la entitatea investita de lege si a fost soluţionata prin Hotărârea 
nr. 121/19.03.2012 de către Prefectura Cluj - Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de 
proprietate privata asupra terenurilor Cluj. Mai mult, prin aceasta hotărâre, prin care s-a 
soluţionat cererea se dispune acordarea de despagubiri in condiţiile legii speciale privind 
regimul de stabilire si plata a despăgubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv - 
Legea nr. 247/2005 titlul VII. 

Potrivit disp. Legea nr. 247/2005 titlul VII si a normelor de aplicare parata are 
atribuţii doar de a stabili intinderea despăgubirilor si de a achita aceste despăgubiri obligaţii 
care nu au fost indeplinite. Mai mult, consideră ca, despăgubirea trebuie sa fie realizata la 
valoarea reala de piaţa a imobilului, numai astfel fiind realizata o despăgubire efectiva si 
reala a foştilor proprietari deposedaţi abuziv. 

Analizând art. 4 din Legea nr. 165/2013, se poate observa ca legiuitorul a inteles sa 
respecte valoare si puterea actelor prin care a fost soluţionat dosarul de despăgubire in speţa 
de fata valoarea Hotărârii nr. 121/19.03.2012, instituind aplicarea Legii nr. 165/2013 numai 
asupra situaţiilor juridice (cererilor de despăgubire) nesolutionate de către una dintre cele trei 
puteri ale Statului. In speţa de fata suntem in situaţia in care cererea reclamantului, astfel cum 
a precizat si anterior, a fost soluţionata de către entitatea legal investita . 

In plus, in virtutea principiului neretroactivitatii legii, legea noua nu se poate aplica 
unor situaţii juridice epuizate sub imperiul legii vechi. Cu respectarea acestui principiu, 
legiuitorul stabileşte in art. 4 din Legea nr. 165/2013 ca acest act normativ nu se aplica 
cererilor care au primit o soluţie fundamentata pe dispoziţiile legii vechi, deci a Legii nr. 
247/2005. 

Aceeaşi interpretare este data de Curtea Constituţionala prin Decizia nr. 
232/11.05.2013 prin care se statuează, cu valoare de principiu ca "Legea noua nu poate, fara a 
retroactiva sa se aplice si situaţiilor litigioase rezolvate prin hotărâri judecătoreşti definitive si 
irevocabile. Chiar daca principiul puterii de lucru judecat nu este un principiu constituţional, 
incalcarea lui contravine principiului separaţiilor puterilor in stat, intrucat legiuitorul nu poate 
desfiinţa hotărâri judecătoreşti definitive si irevocabile, intervenind astfel in procesul de 
realizare a justiţiei. 

Nu este posibila o soluţie contrara celor arătate mai sus, deoarece s-ar aduce atingere 
grava principiului securităţii juridice, consacrat de CEDO in cauzele Padureanu contra 
Romaniei, Viasu contra României si altele. In plus, chiar in cauza Măria Atanasiu contra 
României, ale cărei principii se vor a fi puse in aplicare prin adoptarea Legii nr. 165/2013, 
România este sancţionată pentru nerespectarea principiului securităţii juridice, prin lipsa de 
previziune si stabilitate a normelor a căror respectare se impune cetăţenilor. 
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Art. 4 din Legea nr. 165/2013 nu poate fi interpretat in contradicţie cu principiul 
stabilităţii juridice. Astfel, acest articol trebuie inteles in sensul ca Legea nr. 165/2013 se 
aplica numai situaţiilor juridice născute sub imperiul sau. In cazul unei cereri de retrocedare 
cu privire la care unele aspecte litigioase au fost soluţionate irevocabil, cum este in cazul de 
fata, sub imperiul Legii nr. 247/2005 dispoziţiile Legii nr. 165/2013 sunt incidente numai cu 
privire la chestiunile ramase nesolutionate. 

In  concluzie,  consideră ca,  parata  trebuie  sa  recunoască  efectele Hotărârii  nr. 
121/19.03.2012, iar despăgubirile aferente dosarului nr. 25683/FF trebuie acordate cu 
respectarea dispoziţiilor articolelor din Titlului VII al Legii 247/2005 . 

Neconstitutionalitatea dispoziţiilor legale avute de instanţa in momentul admiterii 
excepţiei prematuritatii cererii de chemare in judecata. 

Instanţa de fond cand a admis excepţia prematuritatii a avut in vedere dispoziţiile art. 
4 prin raportare la art. 34 alin.(l) din Legea nr.165/2013, dispoziţii care nu ar fi trebuit 
aplicate deoarece astfel cum am precizat anterior incalca principiul neretroactivitatii legii. 

Aspectele invocate de către reclamant cu privire la aceste dispoziţii legale au fost 
confirmate de Curtea Constituţionala a României, care cu unanimitate de voturi, a admis 
excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că prevederile art.4 teza a doua din Legea 
nr.165/2013 sunt constituţionale în măsura în care termenele prevăzute la art. 34 alin.(l) din 
aceeaşi lege nu se aplică şi cauzelor în materia restituirii imobilelor preluate abuziv, aflate pe 
rolul instanţelor Ia data intrării în vigoare a legii. 

Astfel, daca aceste dispoziţii legale nu se aplica acţiunilor aflate pe rolul instantelor la 
data intrării in vigoare a Legii nr. 165/2013, cu atat mai puţin se aplica acţiunilor care au fost 
soluţionate anterior intrării in vigoare acestei legi. 

Aspectele invocate de către reclamant cu privire la dispoziţii art. 4 si 34 alin. 1 din 
Legea nr. 165/2013 au fost confirmate de Curtea Constituţionala a României, care cu 
unanimitate de voturi, a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că prevederile 
art.4 teza a doua din Legea nr.165/2013 sunt constituţionale în măsura în care termenele 
prevăzute la art. 34 alin.(l) din aceeaşi lege nu se aplică şi cauzelor în materia restituirii 
imobilelor preluate abuziv, aflate pe rolul instanţelor la data intrării în vigoare a legii. 

In speţa de fata, astfel cum am precizat mai sus, cererea reclamantului a fost formulata 
si depusa in termen la entitatea investita de lege si a fost soluţionata prin Hotărârea nr. 
121/19.03.2012, deci anterior intrării in vigoare a Legii nr. 165/2013. Mai mult, prin aceasta 
Hotărâre, prin care s-a soluţionat cererea se dispune acordarea de despagubiri in condiţiile 
legii speciale privind regimul de stabilire si plata a despăgubirilor aferente imobilelor preluate 
in mod abuziv - Legea nr. 247/2005 titlul VII. Potrivit disp. Legea nr. 247/2005 titlul VII si a 
normelor de aplicare parata are atribuţii doar de a stabili intinderea despăgubirilor si de a 
achita aceste despăgubiri obligaţii care nu au fost indeplinite. 

Prin Decizia nr. 88/27 februarie 2014 Curtea Constituţională a stabilit că sunt 
constituţionale prevederile art. 4 din Legea nr.165/2013 în măsura în care termenele 
prevăzute la art.33 din aceeaşi lege nu se aplică şi cauzelor în materia restituirii imobilelor 
preluate abuziv, aflate pe rolul instanţelor la data intrării în vigoare a legii. 

Restituirea totală sau parţială a bunurilor confiscate de către un regim face ca statul să 
îşi asume responsabilitatea realizării unui cadru eficient pentru realizarea mecanismului de 
restituire. Astfel, statul ocupă o poziţie importantă chiar şi în cazul în care nu este parte în 
proces, fiind cel îndrituit să adopte şi să aplice legislaţia necesară. 

Aşadar, aplicarea retroactivă a termenelor prevăzute de noua legislaţie are ca efect 
amânarea rezolvării cauzelor aflate pe rolul instanţelor şi obligarea persoanelor care au fost 
diligente în a se adresa justiţiei la suportarea unei sarcini suplimentare faţă de, deja, 
cunoscuta inactivitate a autorităţilor. Din această perspectivă, Curtea constată că aplicarea 
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retroactivă a intervenţiei legislative determină o influenţare a rezultatului procesului, precum 
şi un dezavantaj substanţial între părţile din proces. 

In situaţia noastră, organele competente în materia retrocedărilor trebuiau să-şi 
organizeze activitatea în aşa manieră încât să asigure rezolvarea dosarelor înregistrate într-un 
termen rezonabil, pentru a se conforma garanţiilor constituţionale instituite în favoarea 
cetăţenilor. Mai mult, în timp ce termenele de soluţionare a notificărilor sunt prorogate după 
data de 1 ianuarie 2016, posibilitatea reclamantului de a se adresa instanţei de judecată pentru 
recunoaşterea drepturilor este limitată la un termen de 30 de zile după expirarea termenului 
stabilit la 1 ianuarie 2016, ceea ce îngrădeşte efectiv accesul reclamantului de a se adresa 
instanţelor de judecată în legătură cu o problemă a cărei rezolvare a fost solicitată organelor 
statului în urmă cu 15 ani. 

Reclamantul are dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un 
termen rezonabil. Tergiversarea plăţilor şi deci a soluţionării cererilor de către pârâta până în 
anul 2029 pentru persoane care au fost deposedate în anii 1950, în mod evident nu poate fi 
considerată în termen rezonabil, precum cere Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. 

În acest sens, consideră că aceasta tergiversare in plata despăgubirilor aferente 
dosarului ( de mai bine 15 ani) contravine prevederilor art. 6 paragraful 1 din Convenţia 
pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, potrivit căruia „ Orice 
persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public şi într-un termen rezonabil a 
cauzei sale...[...]", dar şi art. (1) din Primul Protocol adiţional la aceeaşi convenţie, care 
prevede că „ Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. 
Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică şi în 
condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional". Aceste texte 
de lege, ce consacră instituţia termenului rezonabil capătă o interpretare aparte prin raportare 
la recunoaşterea dreptului de proprietate a unui persoane, care nu poate fi lipsită de dreptul 
său decât în anumite condiţii expres reglementate. 

Practic, prin această modalitate de tergiversare a acordării de despăgubiri, dreptul de 
proprietate al reclamantului nu mai beneficiază de nicio garanţie, aceasta tergiversare fiind de 
natură a afecta substanţa dreptului de proprietate, cu consecinţa încălcării art. 1 paragraful 1 
din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale. In plus prin aceste modificări legislative care duc la tergiversarea si amânarea 
continua a soluţionării cererilor de despăgubire dreptul la obţinerea de masuri reparatorii a 
devenit un drept iluzoriu cu consecinţa afectării dreptului de proprietate. 

Mai mult, prin Decizia nr. 10299/14.11.012 emisa de Comisia Centrala pentru 
Stabilirea Despăgubirilor, decizie insusita de către intimata Comisia Nationala pentru 
Compensarea Imobilelor se stabileşte ordinea de soluţionare a cererilor de despăgubire 
inregistrate la instituţia parata. 

In aceasta decizie se stabileşte ca, prioritar vor fi soluţionate cererile de despăgubire 
pentru care au fost emise hotărâri judecătoreşti apoi cererile care fac obiectul unor litigii 
aflate pe rolul instanţelor de judecata etc, iar la punctul 2.6. se stabileşte ca vor fi soluţionate 
cererile de despăgubire (dosarele) care au fost date in lucru ca urmare a repartizării in mod 
aleatoriu. 

Astfel, cum a precizat in acţiunea introductiva, urmare solicitărilor repetate formulate, 
către Autoritatea Naţionala pentru restituirea Proprietăţilor, dosarul de despăgubire a fost dat 
in lucru ca urmare repartizării in mod aleatoriu. Astfel in aceste condiţii admiterea de către 
instant de fond a excepţiei prematuritatii acţiunii este nefondata si nelegala. 

Trebuie observat si faptul ca, dupa intrarea in vigoare a legii nr. 165/2013 s-a stabilit 
ca, dosarele de despăgubire se vor soluţiona in ordinea inregistrarii, insa aceasta ordine nu 
este respectata, aspect care reiese din inscrisurile anexate (inscrisuri extrase de pe situ-ul 
paratei unde sunt publicate toate şedinţele comisiei si dosarele soluţionate). 
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Prin refuzul de a soluţiona dosarul de despăgubire, CNCI a încălcat art. 1 din 
Protocolul I al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului, a reţinut în cauza Păduraru contra României că „dacă Convenţia nu impune statelor 
obligaţia de a restitui bunurile confiscate şi cu atât mai puţin de a dispune de ele conform 
atributelor dreptului lor de proprietate, odată ce a fost adoptată o soluţie de către stat ea 
trebuie implementată cu o claritate şi o coerenţă rezonabile pentru a evita pe cât posibil 
insecuritatea juridică şi incertitudinea pentru subiecţii de drept la care se referă măsurile de 
aplicare a acestei soluţii". 

De asemenea, în cauza Broniowski contra Poloniei (hotărârea din 22 iunie 2004), s-a 
subliniat faptul că "incertitudinea - fie ea legislativă, administrativă sau provenind din 
practicile aplicate de autorităţi - este un factor important ce trebuie luat în considerare pentru 
a aprecia conduita statului"."Administraţia reprezintă un element al statului de drept şi 
interesul său se identifică cu acela al bunei administrări al justiţiei" (§ 41, Hornsby contra 
Grecia (1), hotărârea din 19.03.1997). De aici se poate deduce că administraţia este obligată 
să pună în executare atât hotărârile judecătoreşti cât şi să respecte actele administrative prin 
care se creează drepturi în favoarea persoanelor. 

Potrivit unei jurisprudenţe constante Convenţia vizează protejarea unor drepturi 
concrete şi efective, iar nu "teoretice" sau iluzorii. Astfel, Curtea a decis în cauza Jokela c. 
Finlanda (hotărârea din 21 mai 2002, § 61) că respectarea dreptului de proprietate presupune 
un drept de a spera la o coerenţă rezonabilă între deciziile statului privind aceleaşi bunuri. 

De altfel, în cauza Dumitru Popescu împotriva României ( Hotărârea nr. 2 din 26 
aprilie 2007, publicata în Monitorul Oficial al României nr. 830/2007), CEDO a arătat că un 
asemenea sistem "bazat pe prioritatea Convenţiei şi a jurisprudentei sale asupra sistemelor 
naţionale de drept are menirea de a asigura în mod direct buna funcţionare a mecanismului de 
garantare a apărării drepturilor omului instituit de Convenţie şi de protocoalele sale 
adiţionale'" iar "statutul conferit Convenţiei în dreptul intern permite instanţelor naţionale să 
înlăture - din oficiu sau la cererea părţilor - prevederile dreptului intern pe care le consideră 
incompatibile cu Convenţia şi protocoalele sale adiţionale" fără a se aştepta abrogarea 
acestora de către legislator (pct. 104) 
        Această tergiversare şi refuzul de a soluţiona dosarul pentru diverse argumente 
nejustificate aduc atingere pe de o parte dreptului reclamanţilor de le fi soluţionat dosarul de 
despăgubire întru-un termen rezonabil iar pe de altă parte dreptului de proprietate al 
reclamanţilor asupra unui bun -recunoscut prin Hotărârea nr. 121/19.03.2012. 

In privinţa caracterului rezonabil al duratei unei proceduri, în jurisprudenţa Curţii 
Europene a fost consacrat principiul conform căruia acesta se apreciază în funcţie "de 
împrejurările cauzei şi criteriile consacrate de jurisprudenţa Curţii, privitoare la complexitate 
a cauzei, comportamentul reclamanţilor şi cel al autorităţilor competente, precum şi miza 
procesului pentru cei interesaţi „ (cauza SC Concept L TD SRL şi Manole împotriva 
României). 

Referitor la durata procedurii s-a consacrat, de asemenea, principiul conform căruia 
acest concept cuprinde şi fazele administrative ale soluţionării unei pretenţii legate de 
exerciţiul unui drept civil , astfel încât procedura de acordare a măsurilor reparatorii trebuie 
considerată în cauză că a fost iniţiată încă din cursul anului 2001, prin emiterea notificării în 
temeiul Legii nr. 10/2001. 

Luând în considerare intervalul de timp scurs de la emiterea dispoziţiei primarului si 
faptul că reclamanţii au fost lipsiţi în mod arbitrar de atributele dreptului de proprietate 
asupra imobilului preluat abuziv de Statul român încă din perioada comunistă, apreciem cu 
atât mai mult necesitatea unei proceduri rapide şi eficiente care să permită o reparaţie 
echitabilă. 
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In privinţa încălcării dreptului de proprietate al reclamantului este relevantă hotărârea 
Curţii Europene dată în cauza Ramadhi si alti cinci împotriva Albaniei, Curtea statuând in 
sensul în care "indiferent dacă hotărârea definitivă care trebuie executată a luat forma unei 
hotărâri judecătoreşti sau a unei decizii a unei autorităţi administrative, aceasta trebuie pusă 
în aplicare, conform legilor interne şi a Convenţiei". Ori, în condiţiile in care a fost emisă o 
Dispoziţie de propunere de despăgubiri pentru imobilul în discuţie, refuzul de soluţionare a 
dosarului de despăgubire constituie o încălcare a prevederilor sus indicate şi a dreptului de 
proprietate al subsemnatului asupra unui bun patrimonial. 

Mai mult, trebuie observat si faptul ca, dupa intrarea in vigoare a legii nr. 165/2013 s-
a stabilit ca, dosarele de despăgubire se vor soluţiona in ordinea inregistrarii, insa aceasta 
ordine nu este respectata, aspect care reiese din inscrisurile anexate (inscrisuri extrase de pe 
situ-ul paratei unde sunt publicate toate şedinţele comisiei si dosarele soluţionate). 

In plus, de la data intrării in vigoare a Legii nr. 165/2013 si pana in acest moment au 
fost prelungite cu 6 luni termenele prevăzute in aceasta lege pentru soluţionarea dosarelor, iar 
in urma cu 2 săptămâni, reprezentanţii paratei au solicitat din nou prelungirea acestor termene 
cu inca 3 luni. Este de menţionat si ca, aceasta prelungire a termenelor cu 6 luni realizata prin 
OUG NR. 115/2013 a fost declarata neconstitutionala prin Decizia nr. 1/14.01.2015. 

In aceste condiţii sunt indreptatiti a avea semne de indoiala cu privire la corectitudinea 
respectării ordinii de soluţionare a dosarelor a respectării termenelor si a obţinerii 
despăgubirilor. 

Astfel prin raportare la cele precizate, instanţa de fond in mod nelegal si nefondat a 
admis excepţia prematuritatii. 

Avind in vedere aceste aspecte solicita admiterea prezentului recurs astfel cum a fost 
formulat. 

In drept s-au invocat prevederile: art. 483, art. 488 alin. 1 pct. 8, art. 496, art. 498 
NCPC 

În apărare, pârâta Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor, entitate 
ce îşi desfăşoară activitatea la sediul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea 
Proprietăţilor a formulat întâmpinare prin care învederează următoarele: 

În fapt, prin cererea de chemare în judecată, cerere înregistrată pe rolul Curţii de Apel 
Cluj, reclamantul L.I.A. a chemat în judecată Comisia naţională pentru Compensarea 
Imobilelor, solicitând: 

- obligarea Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor la desemnarea 
unui evaluator ANEVAR pentru întocmirea raportului de evaluare în vederea stabilirii valorii 
de piaţă a imobilului obiect al dosarului de despăgubiri nr. 25683/FF; 

- obligarea Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor la soluţionarea 
cererii înregistrate sub nr. 25683/FF prin emiterea titlului de despăgubire aferent imobilului 
preluat abuziv conform raportului de evaluare în baza Legii nr. 247/2005 - Titlul VII 

Prin Sentinţa civilă nr.5748/17.10.2014 Tribunalul Cluj a admis excepţia 
prematurităţii cererii de chemare în judecată şi în consecinţă a respins cererea de chemare în 
judecată formulată de reclamant ca prematură. 

Solicită respingerea recursului formulat de către L.I.A. ca fiind nefondat si pe cale de 
consecinţă, menţinerea Sentinţei civile nr. 5748/2014 pronunţată de către Tribunalul Cluj pe 
care o consideră ca fiind temeinică si legală, pentru următoarele considerente: 

În susţinerea aspectelor reţinute de Tribunalul Cluj prin sentinţa recurată şi faţă de 
motivele de recurs formulate de reclamant, supune atenţiei următoarele aspecte: 

I. Cu privire la susţinerile reclamantului referitoare la incidenţa în cauză a Deciziei nr. 
88/27.02.2041 pronunţată de Curtea Constituţională a României, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 28 din 16.04.2014, referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a 
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prevederilor art. 4 teza a doua din Legea nr. 165/2013, solicită a le respinge ca neîntemeiate 
pentru următoarele considerente: 

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate l-a constituit, potrivit dispozitivului actelor 
de sesizare, prevederile art. 4 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, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 278 din 17 mai 2013. 

Însă, ţinând seama de notele autorilor excepţiei, Curtea a constatat că, în realitate, 
criticile sunt formulate cu privire la teza a doua a art. 4 din Legea nr. 165/2013 raportată la 
termenele prevăzute de art. 33 din aceeaşi lege. Prin urmare, obiect al excepţiei de 
neconstituţionalitate l-a constituit dispoziţiile art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 33 din 
Legea nr. 165/2013. 

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că aceasta a fost ridicată 
cu ocazia soluţionării unor cauze întemeiate pe dispoziţiile Legii nr. 10/2001, determinate de 
refuzul nejustificat al entităţii deţinătoare de a răspunde la notificarea părţii interesate. 

Prin Normele Metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul 
juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, 
aprobate prin H.G. nr. 250/2007, a fost definită sintagma entitate învestită cu soluţionarea 
notificării. Astfel, prin entitate învestită cu soluţionarea notificării, se înţelege, după caz, 
unitatea deţinătoare sau persoana juridică abilitată de lege să soluţioneze o notificare cu 
privire la un bun care nu se află în patrimoniul său (Autoritatea pentru Valorificarea Activelor 
Statului, Ministerul Finanţelor Publice, alte autorităţi publice centrale sau locale implicate). 

Astfel, având în vedere faptul că Decizia nr. 88 pronunţată de către CCR la data de 
27.02.2014, priveşte termenele instituite de legiuitor în favoarea persoanelor ce au depus 
notificări în condiţiile Legii nr. 10/2001, republicată, şi care nu au fost soluţionate la data 
intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, modificată şi completată, motivat şi de faptul că 
CNCI nu are calitatea de entitate învestită cu soluţionarea notificării, învederează faptul că 
dispoziţiile acesteia nu sunt incidente în cauză. 

În concluzie, în ceea ce priveşte incidenţa în cauză a Deciziei nr. 88/27.02.2041 şi 
Deciziei pronunţate de Curtea Constituţională a României, subliniază faptul că, această 
decizie nu este aplicabilă în prezenta cauză, întrucât acesta se referă la cauzele în materia 
restituirii imobilelor preluate abuziv, aflate pe rolul instanţelor la data de 20 mai 2013, or 
prezentul litigiu a fost înregistrat pe rolul Curţii de Apel Cluj în data de 19.03.2014, prin 
urmare dispoziţiile art.4 din Legea nr.165/2013 sunt constituţionale şi aplicabile prezentului 
litigiu. 

II. Cu privire la susţinerile reclamantului cu privire la încălcarea principiul 
neretroactivităţii legii face următoarele precizări: 

Legea nr. 165/2013 este aplicabilă de îndată tuturor situaţiilor ce se vor constitui, se 
vor modifica sau se vor stinge după intrarea ei în vigoare, precum şi tuturor efectelor produse 
de situaţiile juridice formate după abrogarea legii vechi. Prin urmare, dispoziţiile de lege nu 
se aplică retroactiv, ci reglementează modul de acţiune în timpul următor intrării ei în 
vigoare. Această interpretare este o aplicare a principiului de drept tempus regit actum. 

III. Cu privire la solicitările reclamantului referitoare la obligarea pârâtei la 
soluţionarea dosarului nr.25683/FFCC în sensul emiterii titlului de despăgubire aferent 
imobilului preluat abuziv, în baza Legii nr.247/2005-Titlul VII, solicită a le respinge ca 
neîntemeiate pentru următoarele considerente: 

1. învederează faptul că o eventuală admitere de către instanţa de judecată a unei 
astfel de solicitări s-ar face cu ignorare a dispoziţiilor art. 17 alin. 1 din Legea nr. 165/2013, 
respectiv posibilitatea invalidării deciziilor emise de entităţile învestite de lege care conţin 
propunerea de acordare de măsuri compensatorii de către CNCI. 
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Ca urmare a publicării Legii nr. 165/2013 în Monitorul Oficial nr. 278 din 17 mai 
2013, procedura de soluţionare a dosarelor de despăgubire constituite în temeiul Legii nr. 
10/2001 se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile acesteia, astfel cum este prevăzut în 
mod expres la art. 4 din noua lege. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 4 din acest act normativ, dosarul de despăgubiri al 
reclamantului, înregistrat la Secretariatul C.N.C.I. cu nr. 25683/FFCC, se va soluţiona potrivit 
procedurii prevăzute de Legea nr. 165/2013, urmând a se emite un titlu de compensare, cu 
evaluarea imobilului care face obiectul dosarului de despăgubire prin aplicarea grilei 
notariale. 

2. Afirmaţia reclamantului, conform căreia Legea nr. 165/2013 s-ar aplica 
exclusiv acelor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate care nu fuseseră soluţionate 
prin emiterea unei hotărâri de către comisiile judeţene, nu are temei. în cuprinsul actului 
normativ sunt stabilite două categorii de persoane cărora le sunt aplicabile dispoziţiile 
acestuia: persoanele îndreptăţite (art. 3 pct. 3) şi persoanele care se consideră îndreptăţite (art. 
3 pct. 2). 

Persoana care se consideră îndreptăţită este definită ca fiind „persoana care a formulat 
şi a depus, în termen legal, la entităţile învestite de lege cereri din categoria celor prevăzute la 
pct. 1, care nu au fost soluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei legi". 

Persoana îndreptăţită este definită ca fiind „persoana căreia i-a fost recunoscut dreptul 
la restituire în natură sau, după caz, la măsuri reparatorii". 

Ulterior. în cuprinsul legii, persoanele ale căror dosare de despăgubire se află spre 
analiză la Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor sunt tratate drept persoane care 
se consideră îndreptăţite, adică persoane ale căror cereri nu au fost soluţionate până la data 
intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013 (de ex. art. 21 alin. 5 din lege). 

Rezultă deci că dispoziţiile art. 4 al legii trebuie înţelese în sensul în care dosarele 
aflate spre analiză la C.N.C.I. vor fi soluţionate cu noua procedură, prevăzută de Legea nr. 
165/2013. 

3. Aşadar, potrivit acestui text de lege, procedura de soluţionare a dosarului de 
despăgubire al reclamantului se va realiza conform prevederilor Legii nr. 165/2013. 

Prin această lege a fost înfiinţată CNCI, care a preluat atribuţiile CCSD. 
În privinţa termenului în care CNCI are obligaţia de a soluţiona dosarele de 

despăgubire înregistrate la SCCSD, face precizarea că art. 34 alin. (1) stabileşte un termen de 
36 de luni de la data intrării în vigoare a noii legi. 

Astfel cum a precizat anterior, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, 
întreaga procedură de soluţionare a dosarelor de despăgubire constituite în temeiul legilor 
fondului funciar se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile acesteia. 

Întrucât noua legislaţie a abrogat prevederile din titlul VII al Legii nr. 247/2005 care 
reglementau emiterea de către CCSD a deciziilor conţinând titlul de despăgubire, precum şi 
condiţiile şi termenele de valorificare a acestora, a fost instituită o nouă procedură privind 
soluţionarea dosarelor de despăgubire. 

Totodată potrivit prevederilor art.21 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 „SCNCI, în baza 
documentelor transmise, procedează la verificarea dosarelor din punctul de vedere al 
existentei dreptului persoanei care se consideră îndreptăţită la măsuri reparatorii. Pentru 
clarificarea aspectelor din dosar, SCNCI poate solicita documente în completare entităţilor 
investite de lege, titularilor dosarelor şi oricăror altor instituţii care ar putea deţine documente 
relevante. 

Potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013: "în situaţia în care 
restituirea în natură a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist nu 
mai este posibilă, singura măsură reparatorie în echivalent care se acordă este compensarea 
prin puncte". 
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Potrivit prevederilor art. 17 alin. (1) lit. a şi b, precum şi art. 21 - 26 din lege, 
procedura de soluţionare a dosarului de despăgubire se finalizează prin validarea sau 
invalidarea, în tot sau în parte, de către CNCI a deciziei entităţii învestite de lege (prin care s-
a propus acordarea de despăgubiri). 

Învederează faptul că, numai în situaţia în care dosarul este validat de către CNCI, 
aceasta emite o decizie de compensare prin puncte a imobilului preluat abuziv (art. 21 alin. 
(9) din lege). 

Totodată, potrivit prevederilor art. 21 alin. (6) din Legea nr.165/2013, "evaluarea 
imobilului ce face obiectul deciziei se face prin aplicarea grilei notariale valabile la data 
intrării în vigoare a prezentei legi de către SCNCI şi se exprimă în puncte. Un punct are 
valoarea de un leu." 

Conform art. 24 din Legea 165/2013, punctele stabilite prin decizia de compensare 
emisă pe numele titularului dreptului de proprietate, fost proprietar sau moştenitorii legali ori 
testamentari ai acestuia, nu pot fi afectate prin măsuri de plafonare. în dosarele în care se 
acordă măsuri compensatorii altor persoane decât titularul dreptului de proprietate, fost 
proprietar sau moştenitorii legali ori testamentari ai acestuia, se acordă un număr de puncte 
egal cu suma dintre preţul plătit fostului proprietar sau moştenitorilor legali ori testamentari 
ai acestuia pentru tranzacţionarea dreptului de proprietate şi un procent de 15% din diferenţa 
până la valoarea imobilului stabilită conform art. 21 alin. (6). 

De asemenea, numărul de puncte acordat în condiţiile alin. (2) nu poate reprezenta o 
valoare mai mare decât cea stabilită potrivit art. 21 alin. (6) şi (7) iar în cazul în care din 
documentele depuse la dosarul de restituire nu rezultă preţul plătit fostului proprietar sau 
moştenitorilor legali ori testamentari ai acestuia pentru tranzacţionarea dreptului de 
proprietate, punctele vor reprezenta echivalentul a 15% din valoarea stabilită conform art. 21 
alin. (6). 

Aşadar, solicită a se constata că pârâta, CNCI, este obligată să pună în aplicare 
dispoziţiile legale adoptate de legiuitor, respectiv prevederile art. 1, art. 17 şi art. 21 - 26, care 
prevăd expres: compensarea prin puncte a imobilelor, validarea/invalidarea de către CNCI şi 
evaluarea imobilelor potrivit grilei notariale. 

Faţă de cele mai sus menţionate, solicită să se respingă ca neîntemeiată solicitarea 
reclamantului cu privire la obligarea pârâtei la emiterea deciziei reprezentând titlu de 
despăgubire. 

II. Cu privire la susţinerile reclamantului cu privire la încălcarea prevederilor art.1 din 
Protocolul 1 al Convenţiei europene a Drepturilor Omului, face următoarele precizări: 

1. Reclamantul invocată art. 1 din Protocolul Adiţional nr. 1 la CEDO, privind 
atingerea noţiunii de bun şi a obligaţiei statului de a proteja bunurile şi valorile patrimoniale 
ale persoanelor. Faţă de aceasta, subliniază faptul că pârâta nu neagă dreptul reclamantului la 
măsuri reparatorii şi mai mult decât atât, nu a refuzat soluţionarea dosarului ce face obiectul 
acţiunii pendinte. 

Ceea ce trebuie subliniat în acest context, este faptul că nu este suficient să promovezi 
o acţiune în instanţă pentru a ţi se recunoaşte dreptul la soluţionarea dosarului, necontestat de 
altfel de pârâta, ci trebuie şi demonstrat dreptul la soluţionarea acestuia cu prioritate. 

În concret, apreciază că dreptul reclamantului se întinde până acolo unde începe 
dreptul celorlalte persoane implicate (persoane ce se consideră îndreptăţite, astfel cum este 
definit de Legea nr. 165/2013 ) în procesul de retrocedare, iar singura soluţie legală şi 
temeinică este doar aceea de respingere a unei astfel de acţiuni, ca neîntemeiată. 

De altfel, recent, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a apreciat că Legea 
nr.165/2013 este funcţională şi respectă dreptul la proprietate, aşa cum reiese din cuprinsul 
hotărârii pronunţată în cauza Preda şi alţii împotriva României. 
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„Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO sau Curtea) a confirmat într-o 
hotărâre pronunţată astăzi caracterul efectiv al prevederilor noii legislaţii în materia restituirii 
proprietăţilor, legislaţie care oferă posibilitatea de soluţionare adecvată a cererilor de 
reparaţie, pentru majoritatea situaţiilor incidente în cauzele aflate pe rolul său (hotărârea 
Preda şi alţii împotriva României). 

Analizând garanţiile oferite de noua legislaţie (dispoziţii de procedură clare şi 
previzibile, însoţite de termene imperative şi de un control jurisdicţional efectiv), CEDO a 
concluzionat că aceasta oferă în principiu un cadru efectiv şi accesibil, de natură să garanteze 
respectarea dreptului de proprietate în materia restituirii proprietăţilor într-o serie largă de 
situaţii. 

Curtea a estimat că sistemul de eşalonare a despăgubirilor instituit de noua lege se 
încadrează în marja largă de apreciere de care se bucură statele în alegerea soluţiilor 
economice, mai ales atunci când acestea trebuie să păstreze echilibrul bugetar între venituri şi 
cheltuieli. 

Cât priveşte termenele instituite, chiar dacă a constatat că ele pot conduce la 
finalizarea procesului de restituire peste un număr mare de ani, CEDO a considerat că această 
situaţie excepţională este inerentă, având în vedere complexitatea factuală şi juridică ce 
priveşte chestiunea restituirii bunurilor naţionalizate. 

În concluzie, prin hotărârea Preda şi alţii împotriva României, CEDO a estimat că 
noua legislaţie adoptată în materia restituirii proprietăţilor naţionalizate oferă, în principiu, 
posibilitatea de soluţionare adecvată a cererilor de reparaţie". 

2. Învederează că dispoziţiile legii nr. 165/2013 nu prevăd o limitare a accesului la 
justiţie a persoanelor îndreptăţite până la soluţionarea tuturor cererilor de restituire ci 
stabilesc în sarcina entităţilor competente să soluţioneze cererile formulate în temeiul legilor 
ce vizează restituirea proprietăţilor termene de soluţionare a acestora. 

Astfel, având în vedere faptul că vechile reglementări în materie s-au dovedit a fi 
ineficiente, s-a considerat necesar ca sfera de aplicare a noii legi să cuprindă toate situaţiile 
privind cererile nesoluţionate până în prezent. 

Reglementarea propusă nu are ca efect privarea dreptului de proprietate garantat şi 
ocrotit prin legea fundamentală, ci doar stabileşte o modalitate prin care statul român 
garantează aplicarea dreptului. 

Încă de la început, legiuitorul a impus entităţilor implicate în executarea legii 
respectarea reglementărilor referitoare la proprietate, cuprinse în Convenţia pentru apărarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi în protocoalele adiţionale la această 
convenţie, ratificate de România prin Legea nr. 30/1994, cu modificările ulterioare, precum şi 
soluţiile jurisprudenţiale ale Curţii Europene ale Drepturilor Omului. 

Impunerea unui termen nu poate decât să asigure un climat de siguranţă raporturilor 
juridice. 

S-a instituit astfel o obligaţie generală, impusă tuturor subiectelor de drept, inclusiv 
autorităţii legiuitoare, care trebuie să se asigure că activitatea de legiferare se realizează în 
limitele şi în concordanţă cu Legea fundamentală a ţării şi, totodată, să asigure calitatea 
legislaţiei. Aceasta întrucât, pentru a respecta legea, ea trebuie cunoscută şi înţeleasă, iar 
pentru a fi înţeleasă, trebuie să fie suficient de precisă şi previzibilă, aşadar să ofere securitate 
juridică destinatarilor săi. 

Astfel, Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene a statuat că principiul securităţii 
juridice face parte din ordinea juridică comunitară şi trebuie respectat atât de instituţiile 
comunitare, cât şi de statele membre, atunci când acestea îşi exercită prerogativele conferite 
de directivele comunitare. 

Într-adevăr în cadrul asigurării unui proces echitabil, un rol important îl ocupă 
respectarea dreptului la un proces într-un termen rezonabil, mai ales după decizia „Curţii 
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Europene a Drepturilor Omului", în dosarul Kudla împotriva Poloniei din anul 2000. 
        Printre exigenţele dreptului la un proces echitabil se numără şi dreptul la judecarea 
cauzelor cu celeritate sau într-un „termen rezonabil", conform art. 6 par. 1 din Convenţie. 

Celeritatea procedurii reprezintă un deziderat al legiuitorului român în materia 
restituirii proprietăţilor, iar termenul impus reprezintă o garanţie în ceea ce priveşte 
finalizarea într-un termen rezonabil a procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a 
imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România. 

Obligaţia de respectare a termenului este o obligaţie de rezultat care incumbă 
instituţiilor şi entităţilor implicate în procesul de soluţionare. 

III. Instanţa de fond în mod corect a admis excepţia prematuritatii acţiunii. 
Astfel, instanţa de fond în mod corect a reţinut că, la data de 19.03.2014, dată la care 

reclamantul a depus cererea de chemare în judecată pe rolul Curţi de Apel Cluj, Legea nr. 
165/2013 era deja în vigoare. 

Astfel, ca urmare a publicării Legii nr. 165/2013 în Monitorul Oficial nr. 
278/17.05.2013, procedura de soluţionare a dosarelor de despăgubire constituite în temeiul 
Legii nr. 10/2001 se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile acesteia, astfel cum este 
prevăzut în mod expres la art. 4 din noua lege, conform căruia: „dispoziţiile prezentei legi se 
aplică (...) cauzelor în materia restituirii imobilelor preluate abuziv aflate pe rolul instanţelor 
la data intrării în vigoare a prezentei legi". 

Totodată, prin noua lege a fost înfiinţată Comisia Naţională pentru Compensarea 
Imobilelor, care preia atribuţiile Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor. 

Conform art. 17 alin.1 lit. a - b din lege, noua comisie validează/invalidează, în tot sau 
în parte, deciziile emise de entităţile învestite de lege, care conţin propunerea de acordare de 
măsuri reparatorii. 

În privinţa termenului în care Comisia Naţională are obligaţia de a soluţiona dosarele 
de despăgubire înregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale, face precizarea că art. 34 alin. 
(1) stabileşte un termen de 36 de luni de la data intrării în vigoare a noii legi. 

Mai mult decât atât, potrivit dispoziţiilor art. 35 alin. (2), persoana care se consideră 
îndreptăţită se poate adresa instanţei de judecată în termen de 6 luni de la expirarea 
termenului prevăzut de lege pentru soluţionarea cererii sale. 

Din analiza coroborată a celor două texte de lege ante-menţionate, apreciază că 
legiuitorul a stabilit, pe de o parte, un termen prohibitiv şi absolut de 36 de luni, care 
împiedică formularea cererii înainte de împlinirea lui, iar, pe de altă parte, un termen 
imperativ (peremptoriu) şi absolut de 6 luni a cărui nerespectare atrage sancţiunea decăderii 
din dreptul de a mai formula cererea de chemare în judecată. 

Prin urmare, orice cerere de chemare în judecată formulată anterior împlinirii 
termenului prohibitiv de 36 de luni trebuie respinsă ca fiind prematur formulată. 

Astfel instanţa reţinut că întrucât Legea nr.165/2013 era in vigoare la data introducerii 
cererii de chemare în judecată, aceasta a acordat un termen pentru soluţionarea dosarului, 
termen care la data introduceri prezentei cereri de chemare în judecată nu era împlinit, astfel 
că acţiunea apare ca fiind prematur introdusă. 

IV. Referitor la situaţia dosarului de despăgubire înregistrat în baza legii nr.18/1991, 
prin care Comisia Judeţeană Cluj a propus acordarea de despăgubiri pentru terenul în 
suprafaţă de 0,2032 ha, şi înregistrat sub nr. 25683/FFCC, învederează că acesta va fi 
soluţionat cu respectarea dispoziţiilor legale prevăzute de Legea nr. 165/2013, a termenului 
legal mai sus menţionat precum şi cu respectarea ordinii de înregistrare a dosarelor de 
despăgubire stabilită prin Decizia nr. 10299 din 14.11.2012 a CCSD, decizie însuşită şi de 
entitatea ce a preluat atribuţiile CCSD, respectiv CNCI în şedinţa acesteia din data de 
14.11.2013. 
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Referitor la Decizia nr. 10299 din 14.11.2012 a CCSD, face precizarea că în cuprinsul 
art. 2 din decizia amintită, sunt prevăzute principiile care trebuie avute în vedere în 
soluţionarea dosarelor. 

Astfel, în cuprinsul art. 2 al deciziei mai sus menţionate sunt enumerate punctual 
tipurile de dosare existente în cadrul SCNCI (fostă CCSD), precum şi modalitatea de 
soluţionare a acestora, cu precizarea suplimentară că pct. 2.2. a fost abrogat în şedinţa CNCI 
din data de 27.02.2013 ( a se vedea în acest sens prevederile pct. 2.1- 2.8 din Decizia nr. 
10299/14.11.2012). 

Modalitatea de soluţionare a dosarelor a fost adoptată de către CCSD având ca 
argumente principiul proporţionalităţii analizării dosarelor, egalitatea de tratament, precum şi 
faptul de a nu fi defavorizate persoanele ale căror dosare au fost soluţionate sau care urmează 
a fi soluţionate de către entităţile învestite cu un număr mai mare de dosare decât altele (şi la 
care, evident, ritmul de soluţionare este mai lent). 

Chiar dacă Decizia nr. 10299 din 14.11.2012 emisă de către CCSD şi însuşită de către 
CNCI face referire la procedura de evaluare aşa cum a fost stabilită de Titlul VII din Legea 
nr. 247/2005, dosarul de despăgubire va fi soluţionat conform noii proceduri prevăzute de 
Legea nr. 165/2013 modificată, cu completări prin Legea 368/2013. 

În acest context, face precizarea că în noua procedură administrativă instituită de 
Legea nr. 165/2013 modificată şi completată prin Legea nr. 361/2013, legiuitorul, la cap. IV 
intitulat „Măsuri privind urgentarea soluţionării cererilor de retrocedare", a instituit un termen 
în care persoanele îndreptăţite pot completa cu înscrisuri dosarele de despăgubire (art. 32 
alin. 1).  

Subliniază faptul că termenul prevăzut la art. 32 alin. 1 nu este un termen stabilit în 
favoarea CNCI, acesta reprezintă de fapt un termen care curge în favoarea notificatorilor de 
a-şi proba dreptul de a li se acorda beneficiu legilor de reparaţie. 

În procesul de soluţionare a cererilor, sarcina probei dreptului de proprietate, a 
deţinerii legale a proprietăţii la momentul deposedării abuzive şi a calităţii de persoană 
îndreptăţită la restituire revine persoanei care pretinde dreptul. 

Modalitatea de soluţionare a dosarelor a fost adoptată de către CCSD având ca 
argumente principiul proporţionalităţii analizării dosarelor, egalitatea de tratament, precum şi 
faptul de a nu fi defavorizate persoanele ale căror dosare au fost soluţionate sau care urmează 
a fi soluţionate de către entităţile învestite cu un număr mai mare de dosare decât altele (şi la 
care, evident, ritmul de soluţionare este mai lent). 

Astfel, având în vedere principiile ce au stat la baza emiterii acestei decizii, 
învederează că dosarul de despăgubire al reclamantului, va fi analizat de către SCNCI cu 
respectarea ordinii înregistrării dosarelor existente în propria categorie. 

Prin urmare, obligarea pârâtei la soluţionarea acestui dosar de despăgubire înaintea 
celorlalte dosare, deci cu încălcarea ordinii de înregistrare ar însemna o discriminare pozitivă 
în ceea ce îl priveşte pe reclamant şi nu ar conduce decât la încălcarea unui principiu prevăzut 
la art. 16 din Constituţia României, respectiv încălcarea egalităţii de şanse şi tratament, astfel, 
cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări. 
Nimeni nu este mai presus de lege. 

Astfel, aplicarea principiilor constituţionale nu trebuie făcută discreţionar şi doar în 
favoarea acelor persoane care recurg la promovarea unor acţiuni în instanţă. 

Imixtiunea puterii judecătoreşti în procedura administrativă, prin pronunţarea unor 
hotărâri judecătoreşti prin care CNCI ar fi obligată la soluţionarea unui dosar de despăgubire 
fără a lua în considerare faptul că înaintea acestuia există alte persoane îndreptăţite care 
aşteaptă soluţionarea dosarelor lor cu respectarea ordinii de înregistrare al acestora, nu face 
altceva decât să încurajeze astfel de demersuri în instanţă, consecinţa firească fiind nu numai 
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creşterea volumului de cereri de chemare în judecată dar şi soluţionarea cu prioritate de către 
CNCI a dosarelor de despăgubire ce au făcut obiectul acestor litigii. 

Având în vedere aspectele expuse, solicită să se respingă recursul formulat de către 
recurentul-reclamant L.I.A., şi să se menţină Sentinţa Civilă nr.5748/2014 pronunţată de către 
Tribunalul Cluj, ca fiind temeinică şi legală. 

În drept s-au invocat prevederile: Legea nr.18/1991, republicată, Legea nr. 165/2013 
art. 205 şi urm., din Codul de Procedura Civilă. 

Analizând recursul prin prisma motivelor invocate, Curtea de Apel constată că 
acesta este nefondat, pentru următoarele considerente: 

I. Reclamantul recurent a criticat hotărârea primei instanţe sub aspectul greşitei 
soluţionări a excepţiei prematurităţii, invocând, în esenţă, că dispoziţiile Legii nr.247/2005 nu 
au fost abrogate în totalitate, că Legea nr.165/2013 nu se poate aplica situaţiilor juridice 
epuizate sub imperiul legii vechi, soluţie degajată din mai multe decizii ale CCR, invocându-
se totodată şi termenul rezonabil conturat în jurisprudenţa CEDO, critică subsumată 
motivului de casare prevăzut de art. 488 pct. 8 Cod procedură civilă, incident când hotărârea 
a fost dată cu încălcarea sau aplicare greşită a normelor de drept material. 

Prin urmare, Curtea, în conformitate cu dispoziţiile derogatorii de la prevederile 
art.425 alin.1 lit. b) NCPC, înscrise în art. 499 din acelaşi act normativ, va analiza  motivele 
de casare invocate. 

II. Cu titlu preliminar, Curtea reţine că acţiunea în contencios a fost introdusă de 
reclamant la data de 19 martie 2014, ulterior intrării în vigoare a Legii nr.165/2013 (20 mai 
2013). 

Reclamantul are calitatea de cesionar a tuturor drepturilor decurgând din cererea de 
reconstituire a dreptului de proprietate asupra unei suprafeţe de teren de 0,2032 ha, conform 
Legii nr.247/2005. 

Este necontestat că la data intrării în vigoare a Legii nr.165/2013 cererea pentru 
emiterea titlului de despăgubire cu întreaga documentaţie era  înregistrată pe rolul Comisiei 
Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor. 

Or, în această situaţie devin incidente dispoziţiile art. 34 alin.1 din Legea nr.165/2014 
care prevăd că dosarele de fond funciar (cum este şi cazul în speţă) înregistrate la 
Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor vor fi soluţionate  în termen 
de 36 de luni de la data intrării în vigoare a respectivei legi. 

Curtea Constituţională a României a statuat la pct.39-40 din considerentele Deciziei 
nr.269 din 7 mai 2014,  publicată în Monitorul Oficial nr.513/2014, următoarele: 

“Art. 34 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 are în vedere situaţia dosarelor înregistrate 
pe rolul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, instituţie pentru care legea nu 
stabilise niciun termen pentru soluţionarea dosarelor primite de la entităţile învestite de lege. 
Termenele prevăzute de art. 34 alin. (1) se aplică de la data intrării în vigoare a Legii 
nr. 165/2013, fără să influenţeze situaţiile născute sub imperiul vechii reglementări. 
Aceasta, deoarece Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor nu i se oferă un 
nou termen pentru soluţionare, aşa cum se întâmplă în cazul entităţilor, ci se stabileşte 
pentru prima dată un termen în care aceasta este obligată să soluţioneze dosarele. 

Altfel spus, există o diferenţă de situaţie juridică reglementată de cele două articole, 
respectiv art. 33 alin. (1) şi art. 34 alin. (1) din Legea nr. 165/2013. În primul caz este vorba 
despre o procedură epuizată, încheiată, pentru care exista un termen de soluţionare în sarcina 
entităţii învestite [60 de zile de la înregistrarea notificării, potrivit art. 25 alin. (1) din Legea 
nr. 10/2001]. În cazul art. 34 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 se are, însă, în vedere o 
procedură în curs de desfăşurare, care se referă la dosare înregistrate la Secretariatul Comisiei 
Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor care se află, încă, în lucru, chiar dacă, în lipsa unor 
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termene legale de soluţionare, s-au introdus acţiuni în instanţă ca urmare a trecerii unui 
interval de timp apreciat ca nerezonabil de către persoanele îndreptăţite. 

    Aşadar, nu poate fi reţinută critica referitoare la pretinsa retroactivitate a 
textului menţionat, întrucât legea nouă este, de principiu, aplicabilă de îndată tuturor 
situaţiilor ce se vor constitui, se vor modifica sau se vor stinge după intrarea ei în 
vigoare, precum şi tuturor efectelor produse de situaţiile juridice formate după 
abrogarea legii vechi. Prin urmare, sub rezerva interpretării date de Curtea Constituţională 
prin prezenta decizie, dispoziţiile de lege criticate nu se aplică retroactiv, ci reglementează 
modul de acţiune în timpul următor intrării ei în vigoare”. 

Or, Curtea remarcă că în prezenta speţă nu este vorba de o cauză în materia restituirii 
imobilelor preluate abuziv care să se fi aflat pe rolul instanţelor la data intrării în vigoare a 
Legii nr.165/2013, cerinţă expres prevăzută de CCR la pct.I al dispozitivului Deciziei anterior 
individualizate, caz în care art.34 nu era aplicabil. 

În fine, Curtea mai observă că Legea nr. 165/2013 a fost adoptată de legiuitor ca 
urmare a pronunţării de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului a Hotărârii-pilot din 12 
octombrie 2010 în Cauza Maria Atanasiu şi alţii împotriva României, prin care a fost reţinută 
în sarcina statului român obligaţia implementării unor proceduri simplificate şi eficiente, 
întemeiate pe măsuri legislative şi pe o practică judiciară şi administrativă coerentă, precum 
şi obligaţia adoptării unor reguli de procedură clare şi simplificate, care să acorde sistemului 
de despăgubiri o previzibilitate sporită. Prin aceeaşi hotărâre, în cadrul măsurilor cu caracter 
general sugerate cu titlu orientativ, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a luat act cu 
interes de propunerea avansată de Guvernul român în planul său de acţiune ce vizează 
stabilirea unor termene constrângătoare pentru toate etapele administrative, arătând că o astfel 
de măsură, cu condiţia să fie realistă şi dublată de un control jurisdicţional efectiv, ar putea 
avea un impact pozitiv asupra eficienţei mecanismului de despăgubire. Curtea reţine, de 
asemenea, că prin hotărârea-pilot menţionată a fost lăsată însă statului român o largă marjă de 
apreciere în privinţa mijloacelor prin care să îndeplinească obligaţiile juridice impuse şi să 
garanteze respectarea drepturilor patrimoniale sau să reglementeze raporturile de proprietate 
avute în vedere. 

Din această perspectivă, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a considerat că 
Legea nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare, oferă, în principiu, un cadru 
accesibil şi efectiv pentru soluţionarea cererilor şi, cu toate că termenele fixate pentru 
procedura administrativă, la care se pot adăuga şi eventuale proceduri judiciare, pot prelungi 
durata de soluţionare definitivă a pretenţiilor, o atare situaţie excepţională este inerentă 
complexităţii factuale şi juridice vizând restituirea proprietăţilor preluate abuziv, aşa încât 
aceste termene nu pot fi considerate, în sine, ca ridicând o problemă de eficacitate a 
reformei şi nici contrare drepturilor garantate de Convenţie, în special dreptului 
garantat de art. 6 paragraful 1, în ceea ce priveşte durata rezonabilă a procedurii 
(Hotărârea din 29 aprilie 2014, pronunţată de CEDO în cauza Preda şi alţii împotriva 
României, paragraful 119). 

Aşadar, în mod corect Tribunalul a soluţionat excepţia prematurităţii cererii deduse 
judecăţii, caz în care în temeiul art.496 alin.1 NCPC Curtea va respinge recursul declarat în 
cauză. 

 
 

Insolvenţă. Raport de expertiză extrajudiciară. Valoare probatorie 
Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 4143 din 19 mai 2015  

Prin sentinţa civilă nr.3174 din 19.11.2013 pronunţată în dosarul nr. .../2007/a6 al 
Tribunalului Specializat Cluj s-a admis contestatia U.S.A.M.V., formulata la tabelul 
suplimentar de creante al debitoarei SC B. SA si in consecinta s-a dispus înscrierea 
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creditorului U.S.A.M.V. in tabelul suplimentar de creante cu o creanta suplimentara in suma 
de 23.931.516,6 lei. 

 Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut că motivele neînscrierii creantei 
suplimentare in cauza au constat in aceea ca obligatiile izvorate din contractul de asociere ar 
fi luat nastere anterior deschiderii procedurii de insolventa, respectiv ca acest contract ar avea 
un caracter aleatoriu. 

Judecatorul sindic a analizat aceasta contestatie doar în ceea ce priveste in concret 
motivele notificate ale refuzului de a inscrie creanta, sens în care retine pertinenta apararea 
contestatoarei care vizeaza inadmisibilitatea invocarii unor noi motive de catre lichidatorul 
judiciar, fata de cele din raportul de verificare de creante suplimentare( f. 217-252 vol. VIII si 
IX). 

Judecatorul sindic a retinut ca debitoarea nu si-a dovedit exceptia de neexecutare a 
contractului  referitoare la insuficienta cantitate de balast, respectiv faptul ca nu a existat o 
executare neculpabila din partea debitoarei in ceea ce priveste obligatiile pe care si le-a 
asumat contractual, astfel ca judecatorul sindic nu poate decat sa constate ca pactul comisoriu 
de grad IV a primit eficienta juridica. 

S-a retinut in acest sens si faptul ca, din raportul de expertiza extrajudiciara depus de 
catre contestatoare odata cu declaratia de creanta (vol. Creante suplimentare), pentru care 
lichidatorul judiciar al debitoarei  nu a solicitat prin intampinare, deci pana la inchiderea 
dezbaterilor pe fond,  inlaturarea fortei probante si nu l-a contestat, rezulta ca s-a exploatat 
deja o cantitate de 330.600 mc de balastru. 

Judecatorul sindic a apreciat ca neintemeiata  afirmatia debitoarei referitoare la aceea 
ca ar fi o creanta anterioara deschiderii procedurii, deoarece creanta s-a nascut in urma 
rezilierii contractului, dupa data deschiderii procedurii si anterior intrarii in faliment. 

  Judecatorul sindic a mai retinut relevanta faptului ca in fapt cuantumul creantei 
nu este propriu-zis contestat si apreciaza ca vadit neintemeiate alegatiile care vizeaza faptul 
ca acest contract ar fi unul aleatoriu. In acest sens judecătorul sindic a observat ca prin 
contract U.S.A.M.V. si-a asumat obligaţia de a atribui suprafaţa de teren aferentă lacului 
sălbatic 1,2,3,4 pe care îl avea în proprietate, resursele de balast existente şi subsolul terenului 
atribuit pentru construcţia obiectivului, iar SC B. SA obligaţia de a atribui personal 
specializat pentru construcţii civile precum şi toată gama de maşini şi utilaje necesare 
executării obiectivului ce face obiectul asocierii. Judecatorul sindic retine astfel intemeiata 
apararea contestatoarei referitoare la aceea ca obligaţiile părţilor au fost clar determinate încă 
de la momentul încheierii contractului. 

          In baza considerentelor mentionate, judecatorul sindic a admis contestatia 
U.S.A.M.V., formulata la tabelul suplimentar de creante al debitoarei SC B. SA si a dispus 
înscrierea U.S.A.M.V. in tabelul suplimentar de creante cu o creanta suplimentara in suma de 
23.931.516,6 lei. 

 Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs N. SRL, solicitând admiterea 
recursului cu consecinţa modificării hotărârii recurată, în sensul respingerii contestaţiei 
formulată de către contestatoarea U.S.A.M.V. Cluj, precum şi  obligarea contestatoarei 
intimate la   plata cheltuielilor de judecată ocazionate. 

În motivele de recurs se arată că prin sentinţa recurată judecătorul sindic a admis 
contestaţia formulată de către U.S.A.M.V. Cluj şi a dispus înscrierea în tabelul suplimentar a 
acestei creditoare cu suma de 23.931.516,6 lei, reţinând că judecătorul sindic nu poate decât 
să constate că pactul comisoriu de grad IV a primit eficienţa juridică, pe de o parte, iar pe de 
altă parte judecătorul sindic a reţinut că contestatoarea şi-a dovedit prejudicial prin raportul 
de expertiză extrajudiciară depus odată cu declaraţia de creanţă suplimentară. 
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  Consideră că sentinţa instanţei pronunţată de judecătorul sindic este nelegală şi 
dată cu încălcarea încălcarea flagrantă atât a realităţii faptice cât şi a prevederilor legale atât 
în materia insolvenţei cât şi în materia rezoluţiunii contractelor. 

  Intre contestatoarea intimată şi debitoarea B. SA, s-a încheiat în anul 2005 
contractul de asociere în participaţiune înregistrat sub nr. 7552/25.10.2005, având ca obiect 
asocierea acestora în vederea realizării în comun a obiectivului Ferma Piscicolă Jucu. Durata 
contractului de asociere a fost stabilitaă de părţi la 5 ani, perioadă în care părţile şi-au asumat 
obligaţia de a realiza întocmai obligaţiilor ce fac obiectul contractului de asociere. 

Contractul a fost modificat prin actul adiţional nr.l încheiat în data de 24.07.2006 
numai în ceea ce priveşte termenul de recepîie a obiectivelor lac sălbatec şi lac 1, respectiv că 
recepţia acestora se va realize în data de 15.07.2007. 

  In scopul îndeplinirii obiectului contractului de asociere debitoara B.  s-a 
obligat să asigure personal specializat pentru construcţii civile şi toată gama de maşini şi 
utilaje necesare executării obiectivului asocierii, pe de o parte, iar pe de altă parte să realizeze 
în contrapartidă cu resursele de balast provizionate a exista în subsolul aferent locaţiei să 
execute/amenajeze 6 lacuri şi zonele adiacente acestora. 

  La data de cantitatea de 24 aprilie 2007 împotriva debitoarei s-a deschis 
procedura insolvenţei, aprobândirse ulterior un plan de reorganizare, iar la data de 20.03.2012 
s-a dispus trecerea debitoarei în faliment. 

  Contestatoare intimată nu a depus declaraţie de creanţă în temeiul art. 64 din 
Legea 85/2006, chiar dacă potrivit alin.3, cererea de admitere a creanţelor trebuie făcută chiar 
dacă acestea nu sunt stabilite printr-un titlu. 

  Prin urmare, în opinia sa, contestatoarea era îndreptăţită să solicite în anul 
2007 înscrierea în tabelul de creanţă cu o creanţă sub condiţie izvorâtă din contractul de 
asociere cu numărul de mai sus, tocmai pentru a preîntâmpina o eventuală neexecutare a 
obligaţiilor asumate de către debotoarea B.. 

  Contestatoarea intimată nu numai că nu a solicitat să fie înscrisă în tabelul 
definitiv de creanţă cu toate că avea atât justificare legală dată de dispoziţiile mai sus citate, 
cât şi justificare contractuală, întrucât obligaţii parţiale ajunse deja la scadenţă, astfel încât 
oricând pe durata contractului, contestatoarea putea în caz de neîndeplinire a obligaţiilor să 
notifice denunţarea contractului în temeiul pactului comisoriu de grad IV. 

  Contestatoarea intimată a stat în pasivitate, iar la data de 25.10.2010 contractul 
de asociere a încetat de drept prin împlinirea termenului de maxim 5 ani pentru care a fost 
încheiat, părţile neprelungind durata contractului. 

  Precizează că la data de 20.03.2012 s-a dispus trecerea debitoarei în faliment 
în formă generală prin sentinţa 1463/2012, sentinţă a căror efecte au fost suspendate până la 
soluţionare recursului formulat de către administratorul special. La data de 26.03.2013 s-a 
respins recursul fiind astfel menţinută sentinţa nr. 1463/2012. 

  La data de 28.01.2013 contestatoarea intimată a notificat debitoarei prin 
executor judecătoresc Man şi Asociaţii notificarea înregistrată sub nr. 13, rezilierea de plin 
drept a contractului de asociere nr.7552/2005, în temeiul pactului comisoriu de grad IV 
prevăzut în art. 8 alin. 5 din contract. 

  Ulterior, la data de 04.03.2013 contestatoarea depune o declaraţie de creanţă 
prin care solicit să fie înscrisă în tabelul de creanţă cu suma de 23.931.516,6 lei, arătând că ne 
aflăm în prezenţa unei neexecutări totale, întrucât executarea parţială din partea debitoarei, 
echivalează cu o neexecutare totală, terenul fiind inutilizabil pentru scopul urmărit de către 
contestatoare. 

  Declaraţia de creanţă este întemeiată pe notificarea de comunicată debitoarei 
prin executor judecătoresc M.O. în data de 12.01.2012 şi înregistrată sub nr. 12, prin care 
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contractual de asociere s_a desfiinţat cu efect retoractiv, precum şi pe un raport de expertiză 
extrajudiciară întocmit de către creditoare. 

  Lichidatorul judiciar a dispus neînscrierea în tabelul suplimentar de creanţe a 
creanţei contestatoarei intimate, apreciind că este o creanţă născută înainte de deschidrea 
procedurii pe de o parte, iar pe de altă pare că raportul obligaţional s-a stins, astfel încât nu 
mai poate opera rezoluţiunea. U.S.A.M.V. a contestat măsura lichidatorului judiciar, măsură 
pe care a apreciat-o ca fiind nelegală. 

  Apreciază că judecătorul sindic în mod greşit a reţinut că, contractul de 
asociere încheiat de părţi a fost desfiinţat în temeiul pactului comisoriu de grad IV, astfel cum 
rezultă din notificarea transmisă debitoarei prin intermediul executorului judecătoresc M.O. 
în data de 28.01.2012 şi înregistrată sub nr.12. 

  Solicită a se observa aşa cum deja a arătat mai sus, contractul de asociere în 
participaţiune a fost încheiat în data de 25.10.2005 pe o perioadă de maxim 5 ani, deci acesta 
a încetat prin împlinirea termenului pentru care s-a încheiat, respectiv la data de 25.01.2010. 

  Prin urmare din punct de vedere juridic se pune problema dacă un contract 
care a încetat prin ajungerea la termen mai poate fi el desfiinţat după momentul încetării, în 
speţa de faţă după mai bine de 2 ani spunem noi, respectiv în anul 2013. 

  Contestatoarea intimată în mod eronat arată atât în declaraţia de creanţă 
formulată cât şi prin contestaţie că notificarea a fost făcută în data de 28.01.2012, când 
înscrisurile dovedesc o stare de fapt contrară celor arătate de către contestatoare şi reţinute de 
către judecătorul sindic. 

  Aşa cum a arătat mai sus, notificarea transmisă debitoarei prin intermediul 
executorului judecătoresc Man şi Asociaţii datează din data de 28.01.2013, fiind înregistrată 
sub nr. 13 şi nu cu un an înainte astfel cum eronat susţine contestatoarea şi cum reţine şi 
judecătorul sindic. Susţinerile contestatoarei sunt contrazise de realitatea faptică, susţinerile 
fiind făcute pro cauza, cu rea credinţă şi cu singurul scop de a induce în eroare gravă 
judecătorul sindic şi de a fi înscrişi în tabelul suplimentar de creanţă. 

   Reţinerile judecăorului sindic cu privire la faptul că, pactul comisoriu de grad 
IV invocat de către contestatoarea intimată a primit eficienţă juridică, nu pot fi primite, 
întrucât desfiinţarea unui contract în temeiul unui pact comisoriu poate intervenii doar pe 
perioada dererulare a contractului de asociere, respectiv pe perioada în care acesta este în 
fiinţă nu şi ulterior încetării acestuia, contestatoarea nu mai putea utliza denunţare/rezilierea 
decât daca contractul era in fiinţă. 

  Creditoarea putea foarte bine să solicite la data deschiderii procedurii de 
insolvenţă, respectiv în anul 2007, înscrierea în tabelul de creanţă cu suma rezultată din 
contractul de asociere sub condiţie, ca în caz de neîndeplinirire de către debitoare a 
obligaţiilor rezultate din contract să poată solicita rezilieres, iar ulterior, fie prin denunţare fie 
prin ajungerea la termen a contractului să solicite înscrierea în tabelul suplimentar cu 
valoarea creanţei ce urma să fie cuantificată. 

  Or, în speţa de faţă, contestatoarea a stat în pasivitate şi nu a solicitat înscrierea 
la masa credală la data deschiderii procedurii de insolvenţă, şi nici nu a denunţat contractul de 
asociere atâta timp cât acesta era în fiinţă, astfel că, în 25.10.2010 acesta a încetat prin 
împlinirea termenului. 

  Contestatoarea intimată susţine că debitoarea nu şi-a îndeplinit obligaţiile 
contractuale, astfel încât s-a născut dreptul acesteia de a solicita desfiinţarea retoactivă a 
contractului de asociere, fiind evident că dreptul la acţiune s-a născut ulterior asumării 
obligaţiilor contractuale. 

  Recurenta nu contestă faptul că dreptul la acţiune al creditoarei intimate s-a 
născut ulterior încheierii contractului de asociere, însă contestă posibilitatea contestatoarei 
intimate de a mai uza de pactul comisoriu de grad IV, după încetarea contractului. Este de 
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esenţa dreptului civil, că incidenţa pactelor comisorii intervin doar în perioada de valabilitate 
a contractelor, nu după ce acestea nu mai sunt în fiinţă. 

  In opinia recurentei, dreptul de a uza de pactul comisoriu de grad IV, s-a 
născut în favoarea contestatoarei intimată de îndată ce a expirat termenul de executare a 
obligaţiilor asumate de către debitoare, respectiv chiar din anul 2007 când ar fi trebuit să 
recepţioneze primele lucrări. 

  Este mai mult decât evident, că de la acel moment s-a născut şi dreptul 
creditoarei de a uza de pactul comisoriu, dar nu mai târziu de data la care termenul 
contractului s-a împlinit. Creditoarea intimată nu a uzat de pactul comisoriu decât în anul 
2013, atunci când contractul nu mai era în fiinţă, neexistând până la acel moment nici o altă 
notificare. 

  Pe de altă parte, pornind de la dispoziţiile art. 3, pct.18 din Legea 85/2006, în 
tabelul preliminar sunt cuprinde toate creanţele născute după data deschiderii procedurii 
generale şi până la data începerii procedurii falimentului, astfel încât apreciază că, creditoarea 
intimată nu deţine o creanţă aptă de a fi înscrisă în tabelul suplimentar, creanţa sa născându-
se anterior deschiderii procedurii de faliment. 

  Nu pot fi primite reţinerile judecătorului sindic cu privire la împrejurarea că, 
contractul a fost denunţat înainte de deschiderea procedurii de faliment, tocmai raportat la 
cele mai sus arătate, respectiv la împrejurarea că la data deschiderii procedurii de faliment, 
respectiv la data de 20.03.2012 contractul de asociere încetase prin împlinirea termenului, 
denunţarea fiind invocată ulterior încetării contractului de asociere, respectiv la data de 
28.01.2013. 

  Împotriva aceleiaşi sentinţe a declarat recurs şi lichidatorul judiciar CII 
P.V. solicitând respingerea contestaţiei formulate de U.S.A.M.V. Cluj-Napoca. 

 În motivele de recurs se arată că, raportul obligaţional între B. SA şi 
U.S.A.M.V. s-a stins ca efect al prevederilor art. 1156 Cod civil 1865, alin. ultim: „obligaţia 
se stinge întotdeauna când printr-un eveniment oarecare ce nu se poate imputa debitorului, se 
face imposibilă îndeplinirea acestei obligaţii." Pentru aceste motive, consideră că, în cauză, 
nu mai poate opera rezoluţiunea contractului. 

  Conform art. 3, alin. 4 al contractului încheiat între B. SA şi U.S.A.M.V., 
resursele financiare care urmau să fie folosite pentru realizarea lucrării au fost stabilite ca 
fiind în mod exclusiv „resursele create prin exploatarea zăcământului de balast din subsolul 
terenului atribuit pentru realizarea investiţiei", „părţile convin ca preţul de execuţie a 
obiectivelor prezentate în aliniatul precedent va fi asigurat din resursele de balast 
preestimate". 

  Debitoarea B. SA nu şi-a asumat prin acest contract că va executa lucrarea din 
alte surse, din resurse proprii, ci exclusiv din balastul exploatat din subsolul terenului atribuit 
de către contestatoare. 

  Din cuprinsul contractului de asociere încheiat între părţi, punctul 3, alin.6, 
reiese că asociatul titular - contestatoarea, urma să participe la realizarea obiectului 
contractului cu 594.079 mc. balast. 

  Din cuprinsul expertizei tehnice extrajudiciare realizată de către contestatoare 
şi din susţinerile reprezentanţilor debitoarei, reiese că B. S.A. a avut posibilitatea de a 
exploata cantitatea maximă de 330.600 mc. de balast din subsolul terenului pus la dispoziţie 
(pag. 40, pct. 5.6 al expertizei). Astfel, reiese că U.S.A.M.V. nu şi-a îndeplinit obligaţiile 
contractuale, fiind în imposibilitate obiectivă punând B. SA în imposibilitate de a-şi îndeplini 
obligaţiile corelative. 

 In opinia sa, U.S.A.M.V. Cluj-Napoca nu a făcut proba pretenţiilor sale. 
Expertiza tehnică depusă anexat cererii de creanţă şi contestaţiei are caracter extrajudiciar şi 
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nu ne este opozabilă întrucât recurenta nu a fost citată şi nu a avut posibilitatea de a formula 
obiective la efectuarea acestei expertize. 

  Recurenta se referă la constatările expertului tehnic deoarece aceasta este unica 
probă pe care contestatoarea îşi sprijină afirmaţiile. 

  Solicită a se avea în vedere că expertul tehnic a reţinut că B. S.A. a procedat la 
„construirea digurilor aferente amenajării piscicole", „înălţarea şi consolidarea digului 
protector al Someşului", efectuând lucrări în temeiul contractului de asociere şi că aceste 
lucrări au fost afectate de inundaţii, lucrări finanţate din balastul exploatat conform 
contractului. 

  În situaţia în care vor fi respinse apărările formulate, solicită solicită a se avea 
în vedere că suma solicitată de către contestatoare pentru readucerea terenului în situaţia 
anterioară de 15.251.765 lei + TVA este mult superioară valorii contractului de asociere 
nr.7552/25.10.2005 care, conform constatărilor expertului tehnic, este de 4.176.573 lei + 
TVA (fila 41 a expertizei depuse de contestatoare). De asemenea, solicită a se avea în vedere 
că B. SA a efectuat lucrări în temeiul contractului de asociere, după cum a reţinut expertul 
tehnic, motiv pentru care suma acordată contestatoarei cu titlu de despăgubiri ar urma să fie 
diminuată cu valoarea lucrărilor deja efectuate. 

  Astfel, în opinia sa, în cauză nu sunt îndeplinite condiţiile răspunderii civile 
contractuale întrucât pe parcursul desfăşurării contractului, au intervenit elemente obiective 
care au făcut ca obligaţile părţilor să fie imposibil de executat, înlăturând astfel culpa 
debitoarei în neexecutarea contractului.   

 Prin întâmpinarea depusă la dosar (f.29-36), intimata U.S.A.M.V. Cluj-Napoca 
solicită în principal admiterea excepţiei nulităţii recursului, iar în subsidiar, respingerea 
acestuia ca nefondat. 

 Creditorul B.I. a formulat la data de 20.04.2015 o cerere de intervenţie 
accesorie în favoarea recurentului CII P.V.-lichidator judiciar al SC B. SA solicitând 
instanţei admiterea recursului formulat şi pe cale de consecinţă, respingerea contestaţiei 
formulate de către U.S.A.M.V. împotriva măsurii lichidatorului judiciar de respingere a 
cererii de înscriere în tabelul suplimentar de creanţe cu o creanţă totală în cuantum de 
23.931.516,6 lei. 

 În justificarea cererii de intervenţie accesorie se arată că acesta deţine calitatea 
de creditor al debitoarei în faliment cu o creanţă reprezentând 4,548% din totalul creanţelor 
înscrise în tabelul definitiv consolidat. În aceste condiţii, acesta are un interes direct, actual şi 
legitim în soluţionarea prezentului dosar având ca şi obiect admiterea unei cereri de înscriere 
a unei creanţe împotriva debitoarei, întrucât dacă această creanţă va fi înscrisă cu titlu 
definitiv în tabelul suplimentar de creanţă, şansele celorlalţi creditori şi implicit a acestuia de 
a-şi valorifica propria creanţă vor fi diminuate semnificativ. În calitate de creditor participant 
la procedura falimentului debitoarei, interesele acesteia sunt direct influenţate de orice 
majorare a cuantumului creanţelor înregistrate împotriva debitoarei, creanţe care vor trebui 
satisfăcute din acelaşi patrimoniu, cu acelaşi rang de prioritate. 

 În ce priveşte recursul formulat de recurentul lichidator judiciar solicită 
admiterea acestuia şi modificarea în totalitate a hotărârii recurate ca fiind nelegală, 
impunându-se în primul rând respingerea ca neîntemeiată a excepţiei nulităţii recursului 
invocată de către intimata U.S.A.M.V. având în vedere faptul că hotărârea recurată nu poate 
fi atacată cu apel devenind astfel incidente dispoziţiile art.3041 C.pr.civ. Concluzionând, 
recursul formulat împotriva sentinţei pronunţate de instanţa de fond nu este limitat numai la 
motivele prevăzute de art.304 C.pr.civ., instanţa urmând să examineze cauza sub toate 
aspectele realizând o nouă judecată a pricinii. 

 În cadrul motivelor de recurs formulate, recurentul înţelege să dezvolte critici 
la adresa hotărârii instanţei de fond, atât sub aspectul neîntrunirii condiţiilor răspunderii civile 
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contractuale în temeiul căreia se invocă de către intimata U.S.A.M.V. naşterea unei pretinse 
creanţe, cât şi aspectul nedovedirii pretenţiilor intimatei contestatoare în faţa instanţei de 
fond. 

 La rândul său, N. SRL a formulat cerere de intervenţie accesorie în interesul 
recurentului CII P.V., lichidator judiciar, exprimând aceeaşi poziţie procesuală cu 
intervenientul accesoriu B.I. solicitând în plus şi obligarea contestatoarei intimate la plata 
cheltuielilor de judecată. Considerentele ce stau la baza justificării acestei cereri de 
intervenţie accesorii sunt identice cu cele invocate de către creditorul B.I.. 

 Analizând recursurile formulate, cererile de intervenţie accesorie prin prisma 
motivelor invocate, a probelor administrate în cauză, Curtea reţine următoarele: 

 Judecătorul sindic a fost investit de către creditoarea U.S.A.M.V. Cluj-Napoca 
cu o contestaţie împotriva refuzului lichidatorului judiciar de a înscrie creanţa sa în tabelul 
suplimentar. Această contestaţie s-a judecat în contradictoriu cu lichidatorul judiciar 
provizoriu CII P.V. al debitoarei în faliment B. SA, iar societatea N. SRL nu a fost parte în 
contestaţia formulată, aceasta înţelegând să exercite prezenta cale de atac. 

 Deoarece în primă instanţă contestaţia cu care a fost investit judecătorul sindic 
s-a soluţionat în contradictoriu cu CII Pop Ioan în calitate de lichidator judiciar al debitoarei, 
în baza principiului simetriei cadrului procesual se impune ca în calea de atac a recursului, 
calitatea de recurenţi, respectiv intimaţi să aparţină aceloraşi subiecţi de drept care au stat ca 
părţi în faţa primei instanţe. Aceasta deoarece o hotărâre judecătorească are putere de lucru 
judecat numai între părţile litigante. Terţii care nu au fost părţi în proces nu au nici dreptul de 
a formula o cale de atac sau de a participa în cadrul recursului, formulând apărări şi invocând 
excepţii. 

 Deşi în aparenţă s-ar părea că în procedura colectivă a insolvenţei aceasta are 
calitatea de creditor şi prin urmare, ar justifica un interes în promovarea căii de atac, totuşi 
Curtea reţine că este investită cu soluţionarea unei contestaţii în care acest creditor nu a 
figurat ca parte şi prin urmare, îi lipseşte şi calitatea procesuală activă pentru a exercita 
această cale de atac prin prisma faptului că în faţa primei instanţe aceasta nu a avut calitatea 
de parte. Cu toate acestea, creditorului nu îi este refuzat dreptul de a formula apărări şi 
excepţii din perspectiva faptului că a formulat în cadrul aceleiaşi căi de atac, în susţinerea 
recursului declarat de lichidatorul judiciar împotriva aceleiaşi hotărâri a judecătorului sindic, 
o cerere de intervenţie accesorie declarată de instanţă ca admisibilă în baza considerentelor 
mai sus expuse. 

 Prin urmare, acest creditor faţă de excepţia lipsei calităţii procesuale active a 
recursului declarat, urmează a dobândi calitatea de intervenient accesoriu cu toate drepturile 
şi obligaţiile ce decurg din această calitate, instanţa de recurs urmând a analiza sub acest 
aspect apărările sale. 

 Intimata U.S.A.M.V. Cluj-Napoca a invocat ca şi o chestiune prealabilă 
nulitatea recursului pentru nemotivare susţinând că a formulat o declaraţie de creanţă prin 
care a solicitat înscrierea la masa credală a debitoarei SC B. cu suma de 23.931.516,6 lei iar 
în urma analizei efectuate de către lichidatorul judiciar, acesta înştiinţează asupra refuzului 
înscrierii creanţei în tabelul suplimentar urmare a faptului că această creanţă nu ar avea 
caracter legitim. 

 În concret, lichidatorul judiciar îşi justifică refuzul înscrierii creanţei prin 
următoarele motive: excepţia insuficientei timbrări cu privire la care a renunţat ulterior; 
„existenţa unui dubiu” în ceea ce priveşte naşterea dreptului la acţiune împotriva debitoarei 
având în vedere faptul că obligaţiile izvorâte din contractul de asociere în participaţiune 
încheiat între U.S.A.M.V. şi societatea aflată în faliment ar fi luat naştere anterior deschiderii 
procedurii insolvenţei şi nu în ultimul rând caracterul aleatoriu al contractului de asociaere, 
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întrucât executarea lucrărilor era condiţionată de cantitatea de balast pe care societatea aflată 
în insolvenţă o exploata.  

 Contestaţia formulată de către U.S.A.M.V. a cuprins critici strict cu privire la 
motivele la care s-a referit lichidatorul judiciar în refuzul înscrierii acestei creanţe, iar 
verificarea făcută de instanţa de fond în vederea stabilirii caracterului fondat sau nefondat a 
motivelor ce au stat la baza refuzului de a înscrie creanţa acesteia s-a rezumat la aceste 
motive. 

 Aşa fiind, prin prezentul recurs se invocă motive diferite faţă de cele care au 
stat la baza refuzului înscrierii creanţei ceea ce duce la încălcarea limitelor efectului 
devolutiv. Aflându-ne în prezenţa unui recurs întemeiat pe dispoz.art.3041 C.pr.civ., acest 
recurs are efect devolutiv însă este limitat prin două reguli, respectiv nu se devoluează decât 
ceea ce s-a criticat şi nu se devoluează decât ceea ce s-a judecat, limitări ce rezultă în mod 
implicit din prev.art.292, 294-298 C.pr.civ. 

 Având în vedere faptul că hotărârea recurată nu poate fi atacată cu apel, Curtea 
reţine că devin incidente prev.art.3041 C.pr.civ., potrivit cărora recursul nu este limitat la 
motivele de casare prev.de art.304, instanţa putând să examineze cauza sub toate aspectele. 
Cu alte cuvinte, instanţa de recurs realizează o nouă judecată a pricinii, iar rolul instanţei este 
de a constata dacă recurenta a respectat condiţiile formale impuse de art.3021 C.pr.civ. 

 În ceea ce priveşte aspectul indicării motivelor de recurs (art.3021 alin.1 lit.c 
din C.pr.civ.), această condiţie este întrunită dacă recurentul a formulat chiar şi o singură 
critică la adresa hotărârii instanţei de fond. Spre deosebire de recursul întemeiat pe 
disp.art.304 C.pr.civ., instanţei nu îi revine sarcina de a verifica dacă motivele de recurs pot fi 
încadrate în limitele trasate de prev.art.304 C.pr.civ. Sub aspect procedural, nulitatea 
reglementată de prev.art.3021 C.pr.civ. poate fi constatată de instanţa de recurs numai în 
ipoteza recursului întemeiat pe disp.art.304 C.pr.civ. în cuprinsul căruia nu se invocă motive 
de nelegalitate dintre cele prevăzute de lege. 

 Prin excepţie, după cum rezultă din formularea clară a art.3041 C.pr.civ., 
recursul întemeiat pe acest text de lege nu este limitat la motivele de nelegalitate indicate de 
art.304, cauza urmând a fi analizată sub toate aspectele. 

 Cu toate acestea, în cadrul motivelor de recurs formulate de către lichidatorul 
judiciar, recurentul înţelege să dezvolte critici la adresa hotărârii instanţei de fond, atât sub 
aspectul neîntrunirii condiţiilor răspunderii civile contractuale în temeiul căreia se invocă de 
către intimata U.S.A.M.V. înscrierea creanţei în tabelul suplimentar, cât şi sub aspectul 
nedovedirii pretenţiilor acesteia în faţa instanţei de fond. 

  Aşa fiind, urmează a se analiza legalitatea şi temeinicia hotărârii judecătorului 
sindic prin prisma declaraţiei de creanţă formulată de către intimata U.S.A.M.V., a refuzului 
lichidatorului judiciar de a înscrie în tabelul suplimentar această cranţă şi implicit contestaţia 
formulată de acest creditor împotriva măsurii lichidatorului judiciar de neînscriere a creanţei 
sale.  

 Astfel, aşa cum rezultă din actele existente la dosar U.S.A.M.V. a formulat în 
faţa primei instanţe o contestaţie împotriva refuzului lichidatorului judiciar de a înscrie 
creanţa sa. Aceasta deoarece în prealabil U.S.A.M.V. a formulat declaraţie de creanţă prin 
care a solicitat înscrierea la masa credală a debitoarei cu suma de 23.931.516,6 lei. În urma 
analizei efectuate de către lichidatorul judiciar acesta înştiinţează creditorul de refuzul 
înscrierii creanţei în tabelul suplimentar, urmare a faptului că această creanţă nu ar avea 
caracter legitim. 

 Prima instanţă a arătat că analiza contestaţiei se va face doar în ceea ce 
priveşte motivele notificate ale refuzului de a înscrie creanţa U.S.A.M.V., sens în care a 
reţinut ca pertinentă apărarea contestatoarei care vizează inadmisibilitatea invocării unor noi 
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motive de către lichidatorul judiciar faţă de cele din raportul de verificare de creanţe 
suplimentare.  

 Contrar celor reţinute de către prima instanţă, Curtea relevă că în prezenta 
cauză, instanţa avea obligaţia de a analiza dacă măsura luată de lichidatorul judiciar este o 
măsură legală, având în vedere contestaţia formualtă împotriva acesteia şi nu era nicidecum 
legată strict de motivele iniţiale avute în vedere de acesta la momentul luării măsurii. De 
altfel, instanţa a fost investită cu soluţionarea contestaţiei, în cadrul căreia părţile, deci 
implicit lichidatorul judiciar, a formulat apărări, motiv pentru care obiectul analizei 
contestaţiei trebuia să aibă în vedere toate aceste apărări şi nu să se limiteze strict la refuzul 
înscrierii creanţei. Aceasta rezultă cu puterea evidenţei din însuşi conţinutul contestaţiei 
formulată de U.S.A.M.V. în care se aduc critici cu privire la netemeinicia refuzului 
lichidatorului judiciar de înscriere a creanţei dezvoltându-se aspecte cu privire la momentul 
naşterii dreptului la acţiune, la caracterul aleatoriu al contractului încheiat între părţi, aspecte 
cu privire la care lichidatorul judiciar a formulat apărări, apărări care nu au fost analizate sub 
niciun aspect de către judecătorul sindic.  

 Declaraţia de creanţă formulată de U.S.A.M.V. la data de 04.03.2013 avea ca 
obiect înscrierea în tabelul suplimentar al creditorilor cu suma totală de 23.931.516,6 lei 
reprezentând: 18.912.188,6 + TVA contravaloarea lucrărilor ce va fi necesar a fi efectuate de 
către U.S.A.M.V. pentru readucerea terenului în starea în care se găsea anterior încheierii 
contractului de asociere în participaţiune nr.7552/25.10.2005, 3.967.200 + TVA reprezentând 
contravaloarea balastrului exploatat de către B. SA şi 100.000 lei reprezentând contravaloarea 
beneficiului nerealizat de către U.S.A.M.V. ca urmare a neexecutării de către B. SA a 
lucrărilor la care s-a obbligat în temeiul contractului de asociere. În drept, cererea 
U.S.A.M.V. se întemeiază pe prev.art.107 alin.4 din Legea nr.85/2006, intimata contestatoare 
susţinând că dreptul său de creanţă s-a născut în temeiul comunicării declaraţiei de reziliere 
unilaterală a contractului de asociere, respectiv la data de 25.01.2013. În acest sens, intimata 
a anexat în probaţiune notificarea de reziliere unilaterală a contractului şi un raport de 
expertiză extrajudiciară. 

 Potrivit prev.art.64 alin.3 din Legea nr.85/2006 pentru valorificarea creanţelor 
în procedura insolvenţei nu este necesar ca, creanţele să fie constatate printr-un titlu 
executoriu, însă este necesar să se dovedească atât existenţa, cât şi întinderea lor. În vederea 
dovedirii pretenţiilor creditorilor, art.65 din Legea insolvenţei impune acestora să precizeze 
temeiul creanţei solicitate şi să anexeze la cerere documentele justificative ale creanţei. 

 La rândul său lichidatorului judiciar îi revine sarcina ca în procedura de 
verificare a creanţelor, conform art.66, să aprecieze asupra valabilităţii şi corectitudinii 
creanţei. Din această perspectivă, odată cu formularea contestaţiei, rezultă cu puterea 
evidenţei că urmează a fi analizate de către instanţă toate aspectele ce ţin de legalitatea, 
validitatea cu privire la întinderea şi existenţa creanţei. 

 Transpunând cele sus arătate la speţa concretă dedusă judecăţii, Curtea 
constată că intimata U.S.A.M.V. a susţinut prin cererea de admitere a creanţei că deţine o 
certă, lichidă şi exigibilă împotriva debitoarei în faliment, iar temeiul dreptului de creanţă 
apare ca fiind desfiinţarea contractului de asociere cu efect retroactiv în temeiul pactului 
comisoriu, cu consecinţa repunerii părţilor în situaţia anterioară, cât şi răspunderea civilă 
contractuală a debitoarei, creanţa constând în valoarea prejudiciului suferit ca urmare a 
neexecutării de către debitoare a obligaţiilor contractuale. Aceata deoarece contestatoarea a 
avut iniţiativa rezilierii unilaterale a contractului de asociere, iar urmarea legală a rezilierii 
constă în încetarea efectelor pentru viitor, prestaţiile succesive deja efectuate rămânând 
neatinse. Potrivit prev.art.6 din contractul de asociere „asociatul participant devine, pe 
măsura exploatării, beneficiarul balastrului obţinut prin executarea fermei piscicole”. 
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 Pornind de la aceste premise, Curtea mai relevă că singurul înscris constatator 
al pretinse creanţe prezentat de contestatoare îl reprezintă un raport de expertiză 
extrajudiciară, care de altfel a fost contestat de lichidatorul judiciar cu ocazia formulării 
concluziilor scrise, susţinând pe de o parte că acesta nu este opozabil pentru că nu a fost 
dispus de instanţă, iar efectuarea sa nu s-a realizat în condiţiile impuse de dispozoziţiile 
art.201 şi următ.C.pr.civ. De altfel, soluţia instanţei de fond este totodată în vădită 
contradicţie cu principiul nemijlocirii probelor reglementat de art.169 alin.1 C.pr.civ. potrivit 
căruia administrarea probelor se face în faţa instanţei de judecată. Efectele acestui principiu 
sunt recunoscute şi de jurisprudenţă, formulându-se concluzii cu privire la forţa probantă a 
probelor extrajudiciare care pot fi folosite într-un litigiu ca mijloc de probă însă, pentru 
respectarea principiului nemijlocirii care este un principiu fundamental al procesului civil, 
probele trebuie să aibă caracter judiciar. 

 Mijloacele de probă extrajudiciare, ca o excepţie de la principiul nemijlocirii 
probelor se pot folosi numai în cazul în care nu pot fi administrate probe judiciare. În speţă, 
instanţa de fond chiar dacă exista un raport de expertiză tehnică extrajudiciară avea obligaţia 
de a pune în discuţia părţilor efectuarea unui raport de expertiză în care să stabilească 
obiectivele în funcţie de cele solicitate de părţi şi care să ducă la dezlegarea pricinii. Raportul 
de expertiză extrajudiciară contractat de intimată în afara judecăţii nu are caracter judiciar şi 
nu are valoarea unui mijloc de probă, fiind încălcate aşa cum s-a arătat mai sus disp.art.169 
alin.1 C.pr.civ. 

 În aceste condiţii, pronunţarea hotărârii judecătoreşti fundamentată integral pe 
constatările probei extrajudiciare este profund nelegală şi nu pot fi reţinute ca pertinente 
concluziile instanţei de fond privind necontestarea de către lichidatorul judiciar a expertizei 
extrajudiciare, câtă vreme ea nu a fost însuşită la momentul respingerii cererii de admitere a 
creanţei. 

 Sintetizând, Curtea constată pe de o parte că prima instanţă nu a analizat 
contestaţia formulată din perspectiva raportului de drept fundamental pe care contestatoarea 
intimată îşi întemeiază dreptul de creanţă, respectiv contractul de asociere în participaţiune şi 
cu referire directă la toate apărările formulate de lichidatorul judiciar, atât în faza refuzului de 
a înscrie această creanţă care se subsumează motivelor de nelegalitate, cât şi cu privire la 
aspectele şi apărările invocate în cadrul contestaţiei formulate. De altfel, din însăşi 
considerentele hotărârii rezultă cu puterea evidenţei că judecătorul sindic a respins ca 
inadmisibile apărările lichidatorului judiciar, fără a face o analiză de ansamblu a creanţei 
invocate aşa cum impun de altfel prev.art.64 şi 65 din Legea nr.65/2006. 

  Contrar susţinerilor intimatei, analiza contestaţiei nu poate fi rezumată strict la 
cele sintetizate în refuzul cuprins în notificarea transmisă de lichidatorul judiciar, declaraţia 
de creanţă urmând a fi analizată sub toate aspectele, acesta constituind însăşi esenţa şi 
obiectul contestaţiei. 

 Prin pronunţarea unei astfel de soluţii se ajunge la concluzia că prima instanţă 
nu a cercetat fondul cauzei, rezumându-se exclusiv la expertiza extrajudiciară agreată ca 
probă, deşi ea a fost contestată de lichidatorul judiciar şi prin urmare, în raport de prevederile 
art. 312 alin.5 C.pr.civ. se impune admiterea recursului declarat de lichidatorul judiciar cu 
consecinţa casării hotărârii primei instanţe şi trimiterii cauzei spre rejudecare care va analiza 
contestaţia şi va administra în condiţii de legalitate şi contradictorialitate probele, respectiv 
expertiza judiciară. 

 Aşa cum s-a arătat mai sus, recurentei N. SRL îi lipseşte calitatea procesuală 
activă în promovarea prezentei căi de atac pentru considerentele arătate, drept pentru care în 
temeiul dispoziţiilor art.137 alin.1 C.pr.civ., instanţa va admite excepţia lipsei calităţii 
procesual active a recurentei. 
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 În temeiul dispoziţiilor art.49 alin.3, art.51 şi 52 C.pr.civ., se vor admite şi 
cererile de intervenţie accesorie formulate în favoarea recurentului lichidator judiciar CII 
P.V. de către B.I. şi N. SRL Cluj-Napoca. 

 
 

Insolvenţă. Răspunderea patrimonială  în condiţiile art. 138 din Legea nr. 85/2006 
Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 719 din 14 mai 2015  

Prin sentinţa civilă nr. 1798 din 19.12.2014 pronunţată în dosar nr. ...//2014/a1 al 
Tribunalului Bistriţa-Năsăud, a fost respinsă cererea de atragere a răspunderii patrimoniale 
formulată de reclamanta creditoare Administraţia Judeţeană a Finanţelor publice Bistriţa-
Năsăud, în contradictoriu cu lichidatorul judiciar Cabinet individual de insolvenţă – I.P.S., şi 
îndreptată împotriva pârâţilor C.M. şi C.R., în calitate de administratori ai debitoarei SC R.C. 
SRL. 

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut că în primul rând, se impune a fi subliniat că, 
reclamanta creditoare, în încercarea de îndestulare a creanţei deţinută împotriva debitoarei dar 
fără a se conforma obligaţiei exprese de avansare a cheltuielilor necesare pentru continuarea 
procedurii insolvenţei, instituită imperativ de art. 131 din Legea 85/2006, a demarat prezentul 
demers judiciar cu intenţia vădită de a împiedica închiderea procedurii insolvenţei pentru 
lipsa bunurilor din averea debitoarei .  

Totodată, s-a precizat că, în pofida obligaţiilor procesuale prescrise de art. 10 din noul 
Cod de Procedură Civilă, reclamanta creditoare nu s-a înfăţişat înaintea instanţei de judecată 
prin reprezentanţii săi (a cerut judecarea cauzei în absenţa sa), nu a propus prin cererea 
introductivă de instanţă nici o probă în sprijinul susţinerilor sale şi nici nu a depus vreun 
răspuns la întâmpinările depuse de practicianul în insolvenţă şi pârâţii administratori statutari 
ai societăţii debitoare.  

De asemenea, cu titlu preliminar, a fost necesar a fi menţionat că răspunderea 
patrimonială reglementată de art. 138 din Legea 85/2006 este o răspundere menită să asigure 
acoperirea pasivului debitoarei, în situaţia în care prin vânzarea activelor acesteia nu sunt 
recuperate toate creanţele stabilite în cauză.  

 Aşa fiind, această răspundere instituită în sarcina membrilor organului de 
conducere a debitoarei este o răspundere delictuală cu caracter special în condiţiile în care 
împrumută elementele esenţiale ale răspunderii delictuale de drept comun (statornicite de art. 
969 din VCC şi respectiv de art. 1349 din NCC) dar intervine exclusiv în situaţiile expres şi 
limitativ prescrise de art. 138 lit. a-g din Legea 85/2006. Ca atare, legiuitorul a reglementat 
un caz de răspundere delictuală de sine stătător, cu reguli derogatorii de la dreptul comun în 
această materie, care se declanşează numai în anumite condiţii şi implicit are o reglementare 
proprie, ea derivând din săvârşirea cu certitudine a cel puţin a uneia dintre faptele enumerate 
în textul de lege mai sus menţionat.  

Dar, antrenarea acestei răspunderi delictuale speciale necesită dovedirea  alături de 
existenţa unui prejudiciu de natură civilă materială (reprezentat de datoriile societăţii) şi 
comiterea fără putinţă de tăgadă a cel puţin uneia dintre faptele prevăzute de art. 138 lit. a-g 
din legea 85/2006, şi probarea unui raport cert de cauzalitate între fapta imputată şi paguba 
pricinuită, precum şi o vinovăţie evidentă a persoanei a cărei răspundere se solicită a fi 
angajată pe această cale procesuală civilă.  

În aceeaşi ordine de idei, s-a arătat că această răspundere este fără îndoială 
fundamentată pe culpă, însă, în ipoteza răspunderii pentru neîndeplinirea obligaţiilor ce 
decurg din funcţia statutară deţinută, elementul subiectiv este prezumat, fiind în prezenţa unor 
obligaţii de rezultat, în timp ce regimul răspunderii pentru actele de gestiune propriu-zise 
presupune dovedirea culpei administratorului. 
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În speţa de faţă, s-a constatat că prin încheierea civilă nr. 308/07.03.2014 pronunţată 
de Tribunalul Bistriţa-Năsăud în dosarul nr. ...//2014, s-a dispus deschiderea procedurii 
simplificate a falimentului privind pe debitoarea SC R.C. SRL, a fost numit lichidator judiciar 
Cabinetul Individual de Insolvenţă – I.P.S., s-a dispus notificarea deschiderii procedurii, au 
fost fixate termene limită pentru depunerea declaraţiilor de creanţă, pentru verificarea 
creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar, pentru soluţionarea 
eventualelor contestaţii şi afişarea tabelului definitiv, obligaţii ce au fost îndeplinite în mod 
corespunzător de practicianul în insolvenţă arătat. 

Ulterior acestui moment procesual, practicianul în insolvenţă a procedat la redactarea 
şi depunerea la dosar a  raportului prescris de art.59 alin.1 din Legea nr.85/2006 (fila 32 şi 
urm.), din concluziile căruia rezultă că starea de insolvenţă a debitoarei a fost determinată de 
cauze obiective şi majoritatea externe societăţii, fără a implica culpa unor persoane concrete 
din conducerea debitoarei. 

Mai apoi, respectiv la data de 16.09.2014, ulterior depunerii de către lichidatorul 
judiciar a raportului final cu propunere de închidere a insolvenţei, fundamentat pe dispoziţiile 
art. 131 din legea 85/2006 şi motivat de lipsa bunurilor (depus pentru termenul din 
30.05.2014, părţile fiind citate în BPI pentru termenul din 19.09.2014), reclamanta creditoare, 
având calitatea cerută de art. 138 alin. 3 din Legea 85/2006, a înregistrat la instanţă prezenta 
acţiune în răspundere patrimonială îndreptată împotriva pârâtului administrator statutar al 
societăţii, în cuprinsul căreia s-a arătat că, în condiţiile în care, în raportul prevăzut de art. 59 
din Legea insolventei s-a statuat că nu sunt elemente suficiente pentru stabilirea culpei 
vreunei persoane, înţelege să formuleze ea prezenta cerere prin care solicită obligarea fostului 
administrator statutar al societăţii la plata  pasivului înscris la masa credală, respectiv la plata 
din averea personala a sumei de 23.456 lei cu motivarea că din raportările contabile depuse la 
organul fiscal pentru anul 2013 rezultă faptul ca societatea debitoare figura cu:  active 
circulante in valoare de 45.987 lei din care: stocuri - 44.971 lei; creanţe -900 lei; casa si 
conturi la bănci -116 lei, fără a explica cu acte  justificative ce s-a întâmplat cu activele ce 
figurau in proprietatea debitoarei in anul anterior deschiderii procedurii insolvenţei, respectiv 
in bilanţul depus la 31.12.2013. 

Pretinsa faptă aşezată la temelia prezentei acţiuni civile a fost infirmată însă de pârâţi 
– aspecte confirmate de lichidatorul judiciar prin întâmpinarea depusă şi necontestate de către 
reclamantă (nu a răspuns la întâmpinările ce i-au fost comunicate).  

Reclamanta a invocat art. 138 lit. e din Legea nr. 85/2006 (deşi poate  fi considerat 
vinovat numai administratorul statutar al debitoarei care a  deturnat sau ascuns o parte din 
activul persoanei juridice ori a mărit in mod fictiv pasivul acesteia) dar nu susţine cu 
argumente punctuale şi  pertinente reţinerea  uneia din  faptele expres prevăzute de textul de 
lege indicat, simpla constatare a faptului că  debitoarea avea înregistrate in contabilitate 
anumite active, neputând conduce în mod automat la concluzia ca acestea au fost folosite sau 
însuşite fraudulos de către organele de conducere ale societăţii.  

În ceea ce priveşte invocarea art. 138 lit. d din Legea nr. 85/2006 (fără a arăta în 
concret fapta comisă), acest text de lege face însă referire la aspecte de natură ilicită 
imputabile administratorului societăţii care prin activitatea sa a procedat la încălcarea 
normelor imperative referitoare la tinerea contabilităţii, fiind prevăzute limitativ trei 
modalităţi alternative de săvârşire: tinerea unei contabilităţi fictive constând în menţionarea 
in evidentele contabile a unor date eronate, menite sa disimileze adevărata stare patrimoniala 
a societăţii (nu este cazul în speţa de faţă), sau distrugerea unor documente contabile in 
scopul denaturării stării patrimoniale a societăţii comerciale (nu se pune o asemenea 
problemă) ori   neţinerea unei contabilităţii in conformitate cu Legea nr. 82/1991, in sensul 
neîntocmirii si nepredării situaţiilor financiare, trimestriale, anuale sau  semestriale ori  a 
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declaraţiilor fiscale (nici acest ultim posibil fapt ilicit nefiind dovedit de către reclamanta 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud). 

 Pe de altă parte, o asemenea răspundere civilă delictuală, aşa cum a mai arătat, 
presupune, pentru a putea fi angajată,  dovedirea întrunirii cumulative  a condiţiilor generale 
ce reies din cuprinsul art. 998-999 Cod Civil (preluate de art. 1349 şi urm. din noul Cod civil) 
şi probarea cerinţei cu caracter special prescrisă de art. 138 din Legea 85/2006 (fapta 
imputată să fi cauzat starea de insolvenţă a debitoarei), în condiţiile în care legiuitorul nu a  
instituit o prezumţie de vinovăţie si de răspundere in sarcina administratorului statutar al 
societăţii aflate în insolvenţă.  

Ca atare, atâta timp cât,  potrivit dispoziţiilor art. 1169 din vechiul Cod Civil ( art. 249 
din noul Cod Civil), reclamantei îi revine clar sarcina probei iar cum în cauza supusă 
examinării reclamanta Administraţia Judeţeană a Finanţelor publice Bistriţa-Năsăud s-a 
rezumat la a invoca, in motivarea  cererii sale, prezumţia vinovăţiei paratului întemeiată pe o 
pretinsă deturnare sau ascundere a activului patrimonial - susţinere care, chiar reală de ar fi, 
trebuie să fie completată cu probe solide şi suficiente, din care să rezulte că prin fapta 
respectivă pârâtul a cauzat starea de insolventă a debitoarei.  

Plecând de la premisele mai sus expuse şi apreciind că în speţa de faţă,  nu există o 
faptă ilicită, constând în deturnarea sau ascunderea activului patrimonial, si implicit, nici 
legătura de cauzalitate cu prejudiciul, elemente obligatorii pentru antrenarea răspunderii 
civile delictuale, în temeiul  art. 138  coroborat cu art. 11 lit. g din Legea 85/2006, s-a respins 
cererea de atragere a răspunderii patrimoniale formulată de reclamanta creditoare 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor publice Bistriţa-Năsăud,  în contradictoriu cu 
lichidatorul judiciar Cabinet individual de insolvenţă – I.P.S. şi îndreptată împotriva pârâţilor 
C.M. şi C.R.,  în calitate de administratori ai debitoarei SC R.C. SRL. 

 Împotriva acestei sentinţe a declarat apel Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Bistrita-Nasaud solicitând admiterea apelului, schimbarea în tot a 
hotărârii atacate, cu consecinţa admiterii cererii de stabilire a răspunderii patrimoniale a 
paraţilor pentru pasivul societăţii. 

 În motivele de apel se arată că, prin sentinţa civila nr. 1799/2014 Tribunalul 
Bistriţa Nasaud a dispus respingerea cererii de atragere a răspunderii patrimoniale formulata 
de către apelantă in calitatea sa de creditoare de obligare a paraţilor C.M. si C.R. la plata 
pasivului debitoarei SOC. R.C. SRL, apreciind ca apelanta nu a probat existenta unei fapte 
ilicite in sarcina paraţilor. 

 Apelanta arată că nu poate fi de acord cu hotărârea instanţei de fond si solicită 
schimbarea in tot a acesteia cu consecinţa admiterii cererii de atragere a răspunderii 
patrimoniale formulate pentru următoarele motive: 

 Prin încheierea  Civila   nr. 308 din data de 07.03.2014 pronunţata de 
Tribunalul Bistrita-Nasaud in dosarul nr. ...//2014 s-a dispus deschiderea procedurii 
simplificate a falimentului împotriva debitoarei SC R.C. SRL Sangeorz Bai fiind desemnat ca 
lichidator judiciar CI.I. I.P.S.. 

 In raportul prevăzut de art. 59 din Legea insolventei , lichidatorul judiciar 
menţionează ca nu sunt elemente suficiente pentru stabilirea culpei vreunei persoane, astfel 
ca nu s-a formulat cerere privind atragerea răspunderii administratorului societăţii pentru 
pasivul debitoarei întemeiata pe art. 138 din Legea 85/2006, iar ulterior s-a solicitat 
judecătorului sindic sa dispună închiderea procedurii insolventei in baza prevederilor art. 131 
din Legea 85/2006. 

In temeiul prevederilor alin.3 al art. 138 din Legea 85/2006 si   având in vedere ca 
este un creditor ce deţine peste 50% din valoarea creanţelor înscrise la masa credala a 
formulat o cerere prin care a solicitat instanţei sa dispună obligarea foştilor 
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administratori/asociaţi ai societăţii  la plata pasivului inscris la masa credala, respectiv  la 
plata din averea personala a sumei de 23.456   lei. 

 Prin cererea formulata a arătat ca paraţii sunt foşti administrator/asociaţi ai 
debitoarei SOC. R.C. SRL iar din raportările contabile depuse la organul fiscal pentru anul 
2013 rezulta faptul ca societatea debitoare figura , in anul anterior intrării in insolventa, cu:   
active circulante in valoare de 45.987 lei din care: stocuri  44.971 lei, creanţe -900 lei, casa si 
conturi la banei -116 lei. 

 Dat fiind ca în dosar s-a propus închiderea procedurii in baza art. 131 din 
Legea nr. 85/2006 prin care lichidatorul judiciar concluzionează ca debitoarea nu are nici un 
bun în patrimoniu, fara sa se faca menţiune despre destinaţia activelor ce figurau în 
proprietatea debitoarei în ultimul an pentru care s-au întocmit si depus raportări contabile, a 
arătat ca aceste active: stocuri,mărfuri, etc, trebuiau sa existe în patrimoniul debitoarei şi 
trebuiau predate lichidatorului judiciar care sa procedeze la valorificarea lor încercând 
acoperirea măcar in parte a creanţelor înscrise pe tabelele de creanţe. 

 In practica instanţelor de judecata s-a statuat ca în cazul dispariţiei unor bunuri 
din patrimoniul societăţii debitoare, fara ca administratorul statutar sa justifice ieşirea lor, dar 
ramase in evidentele scriptice, se prezuma ca bunurile persoanei juridice sau fondurile 
obţinute din valorificarea acestora au fost folosite de organele de conducere ale falitei in 
interes propriu sau in interesul altei persoane. 

 Prin întâmpinarea depusă la dosar,  Cabinet Individual de Insolventa - 
I.P.S., a solicitat  respingerea apelului formulat de către Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud ca 
neîntemeiat si menţinerea temeinica si legala a sentinţei civile apelate. 

 În motivarea întâmpinării se arată că, prin sentinţa civila nr. 1798/2014 
pronunţata in şedinţa publica 19.12.2014 în dosarul ...//2014/al aflat pe rolul Tribunalului 
Bistriţa-Năsăud, art.138 din Legea nr. 85/2006 privind acţiunea de angajare a răspunderii 
judecătorul sindic a respins cererea de angajare a răspunderii patrimoniile reclamanta 
creditoare Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bistriţa . 

  Pentru a pronunţa aceasta sentinţă, instanta de fond a reţinut ca nu exista o 
faptă ilicită constând în deturnarea sau ascunderea activului patrimonial, ori netinerea 
contabilităţii în  conformitate cu legea, si implicit, nici legătura de cauzalitate cu prejudiciul, 
obligatorii pentru antrenarea răspunderii civile delictuale, in temeiul art. 138 coroborat cu art. 
11 lit. g din Legea 85/2006. 

  Consideră că în mod corect instanţa de fond a retinut ca reclamanta creditoare, 
in încercarea de îndestulare a creanţei deţinute împotriva debitoarei dar fara a se conforma 
obligaţiei exprese de avansare a cheltuielilor necesare pentru continuarea procedurii 
insolventei, instituita imperativ de art. 131 din Legea 85/2006, a demarat prezentul demers 
judiciar cu intenţia vădita de a împiedica includerea procedurii insolventei pentru lipsa 
bunurilor din averea debitoarei. 

 Totodată, precizează ca, in pofida obligaţiilor procesuale prescrisa de art.10 
din noul Cod de Procedura Civila, reclamanta creditoare nu s-a înfăţişat înaintea instanţei de 
judecata prin reprezentanţii sai ( a cerut judecarea cauzei in absenta sa), nu a propus prin 
cererea introductiva de instanţa nici o proba in sprijinul susţinerilor sale si nici nu a depus 
vreun răspuns la întâmpinarea depusa de către practicianul in insolventa. 

 Aşa cum a retinut si instanţa de fond, aceasta răspundere instituita in sarcina 
membrilor organului de conducere a debitoarei este o răspundere delictuala cu caracter 
special in condiţiile in care împrumuta elementele esenţiale ale răspunderii delictuale du drept 
comun (statornicite de art. 969 din VCC si respectiv de art. 1349 din NCC) dar intervine 
exclusiv in situaţiile expres si limitative prescrise de art. 138 lit a- g din Legea 85/ 2006. Ca 
atare, legiuitorul a reglementat un caz de răspundere delictuala de sine statător, cu reguli 
derogatorii de la dreptul comun in aceasta materie, care se declanşează nu nai in anumite 
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condiţii si implicit are o reglementare proprie, ea derivând din săvârşirea cu certitudine a cel 
puţin a uneia dintre faptele enumerate în textul de lege mai sus menţionat. 

 Aşa cum a retinut în mod corect instanţa de fond, pretinsa fapta aşezata la 
temelia prezentei acţiuni civile a fost infirmata însa de paraţi - aspect confirmate de 
lichidatorul judiciar prin întâmpinarea depusa si necontestate de către reclamanta (nu a 
răspuns la întâmpinările ce i-au fost comunicate). 

 Solicită respingerea apelului ca neîntemeiat si menţinerea sentinţei civile nr. 
1798/2014 ca temeinica si legala, si pentru următoarele motive: 

 Prin cererea de apel formulata de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor 
Publice Bistriţa-Năsăud, aceasta solicita admiterea apelului si schimbarea in tot a hotărârii 
atacate cu consecinţa admiterii cererii creditoarei reclamante de stabilire a răspunderii 
patrimoniale a paratei pentru pasivul societăţii motivat de faptul ca nu poate fi de acord cu 
hotărârea instanţei de fond si anume respingerea cererii instituite de creditoarea reclamanta 
având in vedere ca societatea debitoarea figurează cu active in anii anteriori intrării in 
insolventa. 

 Totodată se mai arată că prin raportul privind cauzele si împrejurările care au 
dus la apariţia stării de insolventa întocmit in baza art. 59 din Lege nr. 85/2006, la punctual 7 
intitulat „ Concluzii cu privire la răspunderea organelor de conducere ale debitoarei "ca din 
analizele efectuate pana la momentul întocmirii raportului, lichidatorul judiciar a ajuns la 
concluzia ca insolventa debitoarei se datorează unor cauze obiective si majoritatea externe 
societarii fara a implica culpa unei/unor persoane concrete din conducerea societarii. Nu s-a 
constata  producerea unor fapte care ar fi încadrabile în prevederile art.138 din Legea 
insolvenţei. 

 In ceea ce priveşte invocarea art. 138 alin. 1 lit e) din Legea insolventei, 
creditoarea AJFP Bistrita-Nasaud doar invoca litera e) din art. 138 din Legea nr. 85/2006 insa 
nu susţine cu argument si probe invocarea faptelor prevăzute de art 138 alin. 1 lit e) din 
Legea insolventei. 

 Doar constatarea faptului ca societatea debitoare avea înregistrate in 
contabilitate anumite active, nu duce in mod automat la concluzia ca acestea au fost 
folosite/însuşite de către organele de conducere ale societăţii. 

 In ceea ce priveşte art. 138 alin 1 lit e) din Legea nr. 85/2006 privind 
insolventei, pentru a se face vinovaţi de fapta prevăzuta de art. 138, alin. 1 lit.e din Legea 
insolventei, administratorul debitoarei sa fi „deturnat sau ascuns o parte din activul persoanei 
juridice ori au mărit in mod fictive pasivul acesteia. 

  In acest caz, trebuie observat ca atragerea reglementata de art. 138 85/2006 nu 
este o extindere a procedurii falimentului asupra membrilor organelor de conducere, ci una 
personala, care intervine numai atunci când, prin săvârşirea  unei fapte din cele enumerate de 
textul de lege, aceştia au contribuit la ajungerea societăţii debitoarei 

  Conform art. 138 alin 1 lit e) din Legea insolventei, în cazul în care în 
conformitate cu dispoziţiile art. 59 alin. 1 din aceeaşi lege sunt identificate persoane cărora 
le-ar fi imputabila apariţia stării de insolventa a debitorului, la cererea administratorului 
judiciar sau lichidatorului judiciar judecătorul - sindic poate dispune ca o parte a pasivului 
debitorului, persoana juridica, ajunsa in stare de insolventa sa fie suportata de membrii 
organelor de conducere si/sau supraveghere din cadrul societăţii, precum si de orice alta 
persoana care a cauzat starea de insolventa a debitorului, prin una dintre următoarele faste: au 
ţinut o contabilitate fictiva, au făcut sa dispară unele documente contabile sau nu au ţinut 
contabilitatea conform legii. 

  Răspunderea patrimoniala reglementata de Legea nr. 85/2006 este delictuala 
speciala. Pentru admisibilitatea cererii, se impune ca fapta pentru atragerea răspunderii sa fie 
prevăzuta de vreuna din situaţiile prevăzute de art.138 alin.1  din legea 85/2006. In 
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conformitate cu dispoziţiile art.1169 Cod Civil, cerere în fata instanţei are obligaţia sa o 
dovedească, iar neîndeplinirea acestei obligaţii face ca cererea formulate sa apară ea 
nefondata, neputând fi atrasa răspunderea patrimoniala pentru orice fapta săvârşita de 
organele de conducere pe parcursul derulării activităţii societăţii debitoare ce nu are legătura 
cu apariţia stării de insolventă. 

  Antrenarea răspunderii membrilor organelor de supraveghere si conducere  
presupune indeplinirea următoarelor condiţii; prejudiciul creditorului, fapta sa se încadreze în 
cazurile  prevăzute de lege, raportul de cauzalitate dintre fapta si încetarea de plaţilor, culpa 
persoanei a cărei răspundere se antrenează, condiţii care nu sunt îndeplinite in cauza de fata. 

 In doctrina se admite ca natura juridica a răspunderii administratorului 
reglementata de procedura insolventei este acea a unei răspunderi speciale, care împrumuta 
de cele mai multe ori din caracteristicile răspunderii delictuale, fiind o răspundere speciala. 

  Fiind in discuţie o răspundere delictuala, înseamnă ca pentru a fi angajata 
trebuie sa îndeplinească condiţiile generale ale răspunderii civile delictuale art. 998-999 NCC 
(fapta ilicita, prejudiciul, legătura de cauzalitate, culpa) aceasta situaţie speciala capătă si 
unele conotaţii speciale, respectiv sfera persoanelor obligate la acoperirea pasivului societăţii 
este limitata, iar faptele a căror antrenarea răspunderii sunt si cele strict si limitativ prevăzute 
de lege. 

  In cazul de faţă, în situaţia învederată, se constata ca nu exista fapta ilicita, 
constând în neţinerea contabilităţii în conformitate cu legea, şi implicit nici legătura de 
cauzalitate cu prejudiciul, elemente obligatorii pentru antrenarea răspunderii delictuale. 

  Deliberând asupra cererii de apel curtea reţine următoarele: 
Prin încheierea civilă nr. 308/07.03.2014 pronunţată de Tribunalul Bistriţa-Năsăud în 

dosarul nr. ...//2014, s-a dispus deschiderea procedurii simplificate a falimentului privind pe 
debitoarea SC R.C. SRL, a fost numit lichidator judiciar Cabinetul Individual de Insolvenţă – 
I.P.S., s-a dispus notificarea deschiderii procedurii, au fost fixate termene limită pentru 
depunerea declaraţiilor de creanţă, pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi 
comunicarea tabelului preliminar, pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi afişarea 
tabelului definitiv, obligaţii ce au fost îndeplinite în mod corespunzător de practicianul în 
insolvenţă arătat. 

Ulterior acestui moment procesual, practicianul în insolvenţă a procedat la redactarea 
şi depunerea la dosar a  raportului prescris de art.59 alin.1 din Legea nr.85/2006 (fila 32 şi 
urm.), din concluziile căruia rezultă că starea de insolvenţă a debitoarei a fost determinată de 
cauze obiective şi majoritatea externe societăţii, fără a implica culpa unor persoane concrete 
din conducerea debitoarei. 

 Din raportările contabile depuse la organul fiscal pentru anul 2013 rezulta 
faptul ca societatea debitoare figura , in anul anterior intrării în insolvenţă cu:   active 
circulante in valoare de 45.987 lei din care: stocuri  44.971 lei, creanţe -900 lei, casa si 
conturi la banei -116 lei. 

Reclamanta şi-a fundamentat demersul pe dispoziţiile art. 138 lit. e, d  din Legea nr. 
85/2006 fără a evoca argumente punctuale şi  pertinente în sprijinul acuzaţiilor de fraudă , 
simpla constatare a faptului că  debitoarea avea înregistrate in contabilitate anumite active, 
neputând conduce în mod automat la concluzia ca acestea au fost folosite sau însuşite 
fraudulos de către organele de conducere ale entităţii aflată în procedura colectivă .Nu au fost 
relevate apărări pertinente privind incidenţa prevederilor art.138 lit.d din LI.  

Legea insolvenţei a integrat însă acestei răspunderi excepţionale doar faptele ilicite 
enumerate limitativ în articolul 138, judecătorul sindic putând  dispune ca o parte a pasivului 
debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolvenţă, să fie suportată de către 
administratorii care au cauzat starea de insolvenţă, prin una dintre următoarele fapte: 
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    a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel 
al unei alte persoane; 

    b) au făcut acte de comerţ în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice; 
    c) au dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi care ducea, în mod 

vădit, persoana juridica la încetarea de plăti; 
    d) au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau 

nu au ţinut contabilitatea în conformitate cu legea; 
    e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în 

mod fictiv pasivul acesteia; 
    f) au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în 

scopul întârzierii încetării de plăti; 
    g) în luna precedentă încetării plăţilor, au plătit sau au dispus să se plătească cu 

preferinţă unui creditor, în dauna celorlalţi creditori. 
Norma sancţionează, în unele dintre ipotezele sale, abuzul executivului, care a  

urmărit satisfacerea unui interes personal în detrimentul celui  social, afectând prin conduita 
sa nu numai compania, ci şi  întreaga comunitate de  interese din jurul acesteia.  

Astfel, judecătorului sindic  îi revine misiunea de a verifica regularitatea actelor de 
gestiune  în raport cu interesul social şi de a repera abuzul care a condus la instaurarea stării 
de insolvenţă, deoarece sarcina acoperirii pasivului poate  atribuită doar acelor administratori 
care se fac vinovaţi de valorificarea capitalului  întreprinderii conform interesului personal, 
ori care, prin politica de gestiune promovată,  nu au urmărit protejarea  interesului social, ci 
ocrotirea altor interese. 

Interesul social şi interesul personal al administratorului sunt două din limitele 
puterilor conferite acestuia prin lege şi statut. Misiunea executivului este extrem de clară, 
aceea de a milita  pentru „cauza” interesului social, orice abatere de la obiectivul menţionat  
trebuind atent cercetată, deoarece frauda constituie o importantă barieră pentru exercitarea 
prerogativelor  de administrare.  

Nu orice act contrar interesului social care a generat starea de insolvenţă poate 
justifica răspunderea pentru acoperirea pasivului. 

Frauda ce poate fi imputată administratorului unei societăţi aflate în insolvenţă este 
conturată doar de acţiuni cum sunt: ţinerea unei  contabilităţi fictive sau neconforme cu legea, 
distrugerea unor documente contabile; deturnarea, ascunderea unei parţi din activul 
persoanei juridice ori mărirea în mod fictiv a pasivului acesteia; folosirea de mijloace 
ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăţi; 
plata preferenţială a unui creditor, în dauna celorlalţi creditori, în luna precedentă încetării 
plăţilor; folosirea bunurilor sau creditelor persoanei juridice în folosul propriu, sau al altei 
persoane; continuarea, în interes personal, a  unei activităţi care ducea, în mod vădit, persoana 
juridică la încetarea de plăti; realizarea unor acte de comerţ în interes personal sub acoperirea 
debitoarei.  

Oricare  alte  acte contrare interesului social săvârşite de administrator  cu intenţie 
sau nu, în interes personal sau  nu, care nu  pot fi  plasate în perimetrul  determinat de 
art.138 nu contează în mecanismul răspunderii pentru acoperirea pasivului.  

Până la urmă, chiar identificarea unor acte contrare interesului social care pot fi 
plasate în perimetrul determinat  de art.138, dar care nu se află în raport de cauzalitate cu 
starea de insolvenţă, este lipsită de urmări în planul răspunderii pentru acoperirea 
pasivului. Judecătorului sindic îi revine sarcina de a controla regularitatea, oportunitatea 
unui act în raport cu interesul social, numai dacă insuficienţa activului pentru plata 
întregului pasiv a fost constatată. 
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Răspunderea pentru pasiv poate fi activată numai pentru faptele intenţionale 
enumerate strict de art. 138 aflate în raport de cauzalitate intrarea debitoarei în 
incapacitate de plată. Or, această cerinţă de fond  nu este îndeplinită în speţă.  

Aşa cum rezultă din raportul cauze, intrarea debitoarei în incapacitate de plată s-a 
datorat unor cauze obiective , ce ţin de  gradul de evoluţia nefavorabilă a  pieţei în 
domeniul afacerilor comerciale de natura celor încheiate de debitoare. 

Încetarea de plaţi a societăţii debitoare s-a produs ca urmare a imposibilităţii 
desfăşurării activităţii principale. Debitoarea comercializa butelii de gaz. Această activitate a 
fost sistată în cursul anului 2010, stocul de marfă disponibil fiind constituit din butelii 
nefuncţionale, nevandabile. Valoarea activelor circulante a rămas constantă în intervalul 
2011-2013. 

In concluzie, starea de insolvabilitate a debitoarei s-a datorat unei situaţii  
determinate de factori externi voinţei societare. 

În raport de aceste circumstanţe , de natura stocurilor evidenţiate în ultimul bilanţ , de 
data încetării activităţii economice, de sursa constituirii pasivului,  acuzaţiile fondate pe 
dispoziţiile art. 138 lit. e, d nu pot primi valenţele pretinse de reclamantă. 

 Aşa fiind, curtea, în baza art. 480 C.proc.civ va respinge apelul declarat de 
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BISTRIŢA-NĂSĂUD 
împotriva sentinţei civile nr. 1798 din 19.12.2014 pronunţată în dosar nr. ...//2014/a1 al 
Tribunalului Bistriţa-Năsăud, pe care o va  păstra în întregime.  

 
 

Litigiu între profesionişti. Poziţia cocontractantului care are în acelaşi timp şi calitatea 
de  terţ poprit 

Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 776 din 21 mai 2015  
Prin sentinţa civilă nr. 2525, pronunţată la data de 03.10.2014 în dosarul nr. 

.../211/2014 al Tribunalului Specializat Cluj, a fost respinsă, ca neîntemeiată, cererea de 
chemare în judecată formulată de reclamantul MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în 
contradictoriu cu pârâta S.C. Banca T. S.A. Cluj-Napoca. S-a luat act că pârâta nu a solicitat 
cheltuieli de judecată. 

 Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele: 
 Între reclamantul MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, în calitate de beneficiar, şi 

pârâta S.C. Banca T. S.A., în calitate de bancă, a fost încheiat contractul nr. 
144160/29.04.2013, având ca obiect furnizarea de către pârâtă a serviciilor de acceptare de 
plăti electronice prin intermediul sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi 
impozitelor utilizând cardul bancar, în schimbul plătii de către reclamant a unui pret. Potrivit 
art. 4.2.2 din Contractul nr. 144160/29.04.2013, pârâtei îi revine obligaţia ”să crediteze contul 
beneficiarului, deschis la Trezoreria Statului, cu sumele aferente tranzacţiilor autorizate, în 
ziua lucrătoare următoare zilei tranzacţiei” (filele 8-13, dosar Judecătoria Cluj-Napoca). 

 Între aceleaşi părţi şi în aceleasi calităti contractuale, a fost încheiat contractul 
pentru acceptarea cardurilor la plată prin intermediul e-commerce nr. 145167/29.04.2013, în 
baza căruia pârâtei îi revenea obligatia, potrivit  art. 3.2 pct. 3, ”sa vireze în contul curent al 
beneficiarului contravaloarea tranzacţiilor cu carduri după finalizarea decontării şi încasării 
acestora de către banca”, părtile convenind în mod expres că ”perioada de decontare a 
tranzacţiilor nu va depăşi 3 zile lucrătoare” şi că ”acest termen se poate prelungi în cazuri 
excepţionale, ca urmare a unor disfuncţionalităţi apărute în relaţia dintre băncile implicate în 
tranzacţii şi/sau relaţia dintre Bancă şi organizaţiile Internaţionale Visa şi MasterCard” (filele 
15-19, dosar Judecătoria Cluj-Napoca). 

Între reclamantul MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, în calitate de beneficiar, şi pârâta 
S.C. Banca T. S.A., în calitate de bancă, a fost încheiat şi contractul de servicii nr. 
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121637/10.04.2013, având ca obiect prestarea de către pârâtă a serviciului de plată cu cardul 
prin intermediul pos-urilor în ghiseele proprii ale institutiei, în schimbul plătii de către 
reclamant a unui pret. La art. 10.1 pct. 7 din contractul nr. 121637/10.04.2013, s-a stipula că 
pârâtei îi revine obligaţia ”să vireze în contul curent al achizitorului din Trezorerie în maxim 
de 3 zile lucrătoare soldul contului pentru operaţiuni cu cârduri bancare acceptate din proprie 
iniţiativă numai după efectuare operaţiunii de settlement, dacă această operaţiune s-a derulat 
într-o perioadă de maxim 25 de zile calendaristice de la efectuarea tranzacţiei de plată” (filele 
20-27, dosar Judecătoria Cluj-Napoca). 

Prin adresa înregistrată de pârâtă sub nr. 36183/17.02.2014, emisă la 11.02.2014 în 
dosarul de executare nr. 85/2014 al Biroului executorului judecătoresc M.M., s-a dispus 
executarea silită prin înfiintarea popririi asupra tuturor conturilor pe care debitorul 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA le avea deschise la pârâtă, în 
calitate de tert poprit, până la încasarea sumei totale de 6.186.246,06 lei (fila 49, dosar 
Judecătoria Cluj-Napoca).  

Prin încheierea civilă nr. 2045/21.02.2014 pronuntată de Judecătoria Cluj-Napoca în 
dosarul nr. .../211/2014, a fost suspendată executarea silită în dosarul nr. 85/2014 al BEJ 
M.M. până la solutionarea cererii de suspendare în dosarul nr. .../211/2014 (filele 36-37, 
dosar Judecătoria Cluj-Napoca), copia minutei acestei încheieri fiind primită de către pârâtă 
şi înregistrată de aceasta sub nr. 45352/25.02.2014 (fila 51, dosar Judecătoria Cluj-Napoca). 

Prin adresa nr. 60406/53/303 din 24.02.2014 emisă de către reclamant şi având 
mentiunea acestuia privind expedierea în 25.02.2014, acesta a adus la cunostinta pârâtei 
măsura suspendării executării silite mai sus mentionată, solicitând acesteia să ia act de 
dispozitiile instantei şi să procedeze în consecintă (fila 34, dosar Judecătoria Cluj-Napoca). 

Prin adresa nr. 53439/05.03.2014 emisă de pârâtă şi înregistrată de reclamant sub nr. 
80118/303/06.03.2014, pârâta i-a comunicat reclamantului că va realiza deblocarea sumelor 
după receptionarea unei adrese din partea reclamantului, semnată de persoanele competente 
să angajeze patrimonial institutia, prin care reclamantul să se oblige ca, în cazul în care 
instanta de executare competentă va admite o eventuală cerere de validare a popririi 
formulată împotriva pârâtei ca urmare a deblocării de către aceasta a sumelor încasate în 
conturile reclamantului începând cu data receptionării de către pârât a copiei minutei sentintei 
civile nr. 2045/2014, să plătească pârâtei contravaloarea oricăror sume pe care pârâta va fi 
obligată să le plătească în baza hotărârii de validare, precum şi orice cheltuieli de judecată 
născute în urma admiterii cererii de validare (fila 33, dosar Judecătoria Cluj-Napoca). 

Prin acţiunea ce face obiectul dosarului de fată, reclamantul a solicitat obligarea 
pârâtei la executarea obligaţiilor asumate de către aceasta prin contractele nr. 
144160/29.04.2013, nr. 145167/29.04.2013 şi nr. 121637/10.04.2013 încheiate între părţi, în 
sensul creditării conturilor reclamantului cu sumele rezultând din plata taxelor şi impozitelor 
prin mijloacele specifice de plată ce fac obiectul contractelor, precum şi obligarea pârâtei la 
plata dobânzii penalizatoare calculate asupra sumei totale de 2.157.229,68 lei în perioada 
24.02.2014 – 12.03.2014, precum şi în continuare, până la data îndeplinirii obligaţiei de 
creditare a conturilor reclamantului.  

Potrivit dispoziţiilor art. 1350 Cod civ., privind răspunderea contractuală, „orice 
persoană trebuie să îşi execute obligaţiile pe care le-a contractat. Atunci când, fără justificare, 
nu îşi îndeplineşte această îndatorire, ea este răspunzătoare de prejudiciul cauzat celeilalte 
părţi şi este obligată să repare acest prejudiciu, în condiţiile legii. Dacă prin lege nu se 
prevede altfel, niciuna dintre părţi nu poate înlătura aplicarea regulilor răspunderii 
contractuale pentru a opta în favoarea altor reguli care i-ar fi mai favorabile”.  

Fată de situaţia de fapt mai sus arătată, tribunalul a constatat că nu poate fi apreciată 
ca fiind nejustificată neîndeplinirea de către pârâtă a obligaţiei de creditare a conturilor 
reclamantului ce revenea acesteia în baza contractelor nr. 144160/29.04.2013, nr. 
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145167/29.04.2013 şi nr. 121637/10.04.2013 încheiate între părti. Astfel, fată de înfiinţarea 
popririi asupra conturilor reclamantului deschise la pârâtă, pârâtei îi reveneau obligaţiile 
prevăzute de dispoziţiile art. 786 alin. 1 Cod proc.civ., fără ca aceasta să aibă posibilitatea de 
a formula contestaţie împotriva popririi, după cum rezultă din alin. 5 al aceluiaşi articol de 
lege.   

Suspendarea de către instanţă a executării în dosarul execuţional în care a fost dispusă 
măsura popririi nu era de natură să îndreptăţească pe pârâtă la îndeplinirea obligaţiilor fată de 
reclamantul debitor, o astfel de conduită fiind oprită de dispoziţiile exprese şi imperative în 
sens contrar ale art. 700 alin. 3 şi art. 783 alin. 1 Cod proc.civ.  

Astfel, potrivit art. 700 alin. 3 Cod proc.civ., „pe perioada suspendării executării, 
măsurile de executare dispuse de instanţa de executare sau de executor, inclusiv cele de 
indisponibilizare a bunurilor, veniturilor şi conturilor bancare, rămân în fiintă, în afară de 
cazul în care prin lege sau prin hotărâre judecătorească se dispune altfel”. Deci măsura de 
indisponibilizare a sumelor de bani aflate în conturile reclamantului deschise la pârâtă, 
realizată prin poprirea sumelor de bani aflate în aceste conturi dispusă în dosarul executional 
nr. 85/2014 al BEJ M.M., a rămas în fiintă şi după ce s-a luat măsura suspendării executării în 
acel dosar executional, prin încheierea civilă nr. 2045/21.02.2014 pronuntată de Judecătoria 
Cluj-Napoca în dosarul nr. .../211/2014.  

În ce priveşte referirea textului legal menţionat la posibilitatea ca prin hotărâre 
judecătorească să se dispună ca măsurile de executare dispuse de executor să nu rămână în 
fiinţă pe perioada suspendării, tribunalul retine că o astfel de măsură ar putea fi dispusă doar 
de către instanţa de executare, neputând fi prezumată în lipsa inserării unei dispoziţii exprese 
în acest sens în încheierea prin care s-a dispus suspendarea executării silite. Astfel, potrivit 
art. 650 alin. 2 Cod proc.civ., instanţa de executare este cea care „soluţionează cererile de 
încuviinţare a executării silite, contestaţiile la executare, precum şi orice alte incidente 
apărute în cursul executării silite, cu exceptia celor date de lege în competenta altor instante 
sau organe”.   

Totodată, potrivit art. 783 alin. 1 Cod proc.civ., „din momentul comunicării adresei de 
înfiinţare a popririi către tertul poprit sunt indisponibilizate toate sumele şi bunurile poprite. 
De la indisponibilizare şi până la achitarea integrală a obligatiilor prevăzute în titlul 
executoriu, inclusiv pe perioada suspendării urmăririi silite prin poprire, tertul poprit nu va 
face nici o altă plată sau altă operatiune care ar putea diminua bunurile indisponibilizate, dacă 
legea nu prevede altfel”. 

Dispoziţiile art. 783 alin. 1 Cod proc.civ. justifică asadar conduita pârâtei de a nu 
credita conturile reclamantului nici după suspendarea executării silite şi împiedică şi instanta 
să dispună obligarea pârâtei la creditarea conturilor reclamantului câtă vreme măsura popririi 
nu a fost desfiintată, dată fiind şi împrejurarea că pe perioada suspendării executării silite 
măsura popririi dispusă anterior a rămas în fiintă conform prevederilor art. 700 alin. 3 Cod 
proc.civ.  

Nu poate fi antrenată aşadar nici răspunderea contractuală a pârâtului, acesta neputând 
fi obligat nici la plata de despăgubiri către reclamant, constând în dobânda penalizatoare, 
pentru neîndeplinirea obligaţiilor sale contractuale de creditare a conturilor bancare ale 
reclamantului, nefiind îndeplinită conditia caracterului nejustificat al neexecutării de către 
pârâtă a obligatiilor contractuale. 

 În ce priveşte nelegalitatea măsurii de înfiinţare a popririi dispusă în dosarul 
execuţional nr. 85/2014 al BEJ M.M., invocată de către reclamant, tribunalul retine că aceasta 
ar putea justifica desfiinţarea actelor de executare nelegale într-o eventuală contestaţie la 
executare, iar nu obligarea pârâtei la încălcarea prevederilor legale exprese ale art. 700 alin. 3 
şi art. 783 alin. 1 Cod proc.civ. Astfel, dispoziţiile legale menţionate nu disting în functie de 
legalitatea sau nelegalitatea măsurilor de indisponibilizare afectate de suspendarea executării 
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silite, şi în consecinţă o atare distincţie nu prezintă relevantă în speţa de fată, fată de 
caracterul imperativ al normelor procesual civile în cauză.  

 Pentru considerentele arătate, fată de dispoziţiile art. 700 alin. 3 coroborat cu 
art. 783 alin. 1 Cod proc.civ., tribunalul a respins, neîntemeiată, cererea de chemare în 
judecată formulată de reclamantul MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, în contradictoriu cu 
pârâta S.C. Banca T. S.A. 

În baza principiului disponibilităţii, tribunalul a luat act că pârâta nu a solicitat 
cheltuieli de judecată. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, 
solicitând admiterea apelului formulat şi schimbarea în tot a hotărârii instanţei de fond în 
sensul admiterii actinii introductive. 

În motivare s-a arătat că  prin sentinţa civilă atacată a fost respinsă acţiunea 
subscrisului având ca obiect Pretenţii. Reţine în esenţă instanţa de fond faptul că în mod legal 
pârâta a refuzat şi onoreze contractele încheiate cu subscrisul având în vedere dispoziţiile 
legale ce reglementează executarea silită, precum şi adresele de înfiinţare a popririi emise de 
BEJ M.M. în dosarul execuţional nr. 85/2014. 

Apreciază sentinţa instanţei de fond ca fiind nelegală şi netemeinică. 
Instanţa de fond nu a analizat toate motivele şi argumentele invocate de subscrisul cu 

ocazia acţiunii principale. 
 1. Din lectura motivării hotărârii instanţei de fond rezultă faptul că instanţa nu s-a 

oprit deloc asupra problematicii imposibilităţii urmăririi silite a sumelor ce fac obiectul celor 
trei contracte. 

Astfel, nelegalitatea refuzului de a mai credita conturile de Trezorerie ale 
Municipiului Cluj-Napoca cu sumele provenite din taxe şi impozite locale cu motivaţia 
existenţei dosarului execuţional nr. 85/2014 al BEJ M.M. rezidă şi din dispoziţii legale în 
materie fiscală incidente în cauză. 

Potrivit dispoziţiilor art. 139 Cod proc. fiscală: 
"Executarea silită împotriva veniturilor bugetului general consolidat 
Impozitele, taxele, contribuţiile şi orice alte venituri ale bugetului general consolidat 

nu vot fi urmărite de niciun creditor pentru nicio categorie de creanţe în cadrul procedurii de 
executare silită." 

Mai departe, potrivit dispoziţiilor art. 3 pct. 2 din Legea nr. 69/2010 a responsabilităţii 
fiscal-bugetare: 

"bugetul general consolidat - ansamblul bugetelor componente ale sistemului bugetar, 
incluzând bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, 
bugetul general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, bugetul Trezoreriei Statului, 
bugetele instituţiilor publice autonome, bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau 
parţial din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat şi din bugetele fondurilor 
speciale, după caz, bugetele instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, bugetul 
fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat şi ale căror 
rambursare, dobânzi şi alte costuri se asigură din fonduri publice, bugetul fondurilor externe 
nerambursabile, precum şi al altor entităţi clasificate în administraţia publică, agregate, 
consolidate şi ajustate conform Regulamentului (UE) nr. 549/2013 pentru a forma un întreg;" 

Potrivit art. 4 pct. 2 din acelaşi act normativ: "Principiile prevăzute la alin. (1) sunt 
aplicabile în mod corespunzător şi autorităţilor administraţiei publice locale si, respectiv, 
altor entităţi ale căror bueete fac parte din buşetul seneral consolidat." 

Potrivit art. 6 alin. 1 lit. c: "Politica fiscal-bugetară va fi derulată în conformitate cu 
următoarele reguli fiscale: 

c) cheltuielile totale ale bugetului general consolidat, excluzând asistenţa financiară 
din partea Uniunii Europene şi a altor donatori şi cheltuielile de personal, luând în 
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considerare bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, busetele locale, bugetele 
instituţiilor autofinanţate, bugetele fondurilor speciale şi alte bugete componente, nu vor 
depăşi plafonul specificat în cadrul fiscal-bugetar din strategia fiscal-bugetară pentru anul 
bugetar următor;" 

Din interpretarea textelor legale mai sus enunţate este evident faptul că bugetul local 
care acumulează taxele şi impozitele locale este o componentă a bugetului general consolidat, 
fiindu-i aplicabile dispoziţiile art. 139 Cod procedură fiscală. 

Raportat la aceste aspecte, este evident că pârâta în mod nelegal a dat curs chiar 
adresei de înfiinţare a popririi provenite de la executorul judecătoresc, câtă vreme veniturile 
reprezentând taxe şi impozite locale nu pot fi urmărite în cadrul procedurii de executare silită. 

Astfel, sumele în cauză fac obiectul a trei contracte între subscrisul şi intimată: 
• Contractul nr. 144160/29.04.2013, având ca obiect utilizare de card bancar prin 

Sistemul Naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor locale; 
• Contractul nr. 145167/29.04.2013, având ca obiect acceptare cârduri Ia plată în 

vederea plăţii taxelor şi impozitelor prin sistemul E-Commerce; 
• Contractul nr. 121637/10.04.2013, având ca obiect plata cu cârdul prin intermediul 

POS-urilor în ghişeele proprii ale instituţiei 
Toate aceste contracte vizează încasarea sumelor reprezentând taxe şi impozite locale 

prin diferite metode electronice de plată, a căror suport şi platformă este asigurat de către 
pârâtă, în schimbul unor comisioane evidenţiate în prevederile contractuale. 

Aceste sume sunt utilizate ulterior creditării pe capitole de cheltuieli, fiind utilizate 
pentru atât pentru plata investiţiilor municipalităţii precum şi pentru alte cheltuieli de 
funcţionare a instituţiei, inclusiv plata salariilor către angajaţii instituţiei. 

Legalizarea refuzului de creditare a conturilor cu aceste sume aduce grave prejudicii 
instituţiei noastre, fiind practic în imposibilitatea de a achita cheltuielile efectuate de instituţia 
noastră, ceea ce conduce la prejudicii considerabile pentru instituţia noastră, fiind în pericol 
de a achita daune şi penalităţi de întârziere pentru neachitarea obligaţiilor. 

Practic, validarea refuzului pârâtei de a-şi executa obligaţiile contractuale a condus la 
blocarea activităţii instituţiei noastre şi la generarea de imense cheltuieli suplimentare pe care 
vom fi obligaţi să le achităm din venituri publice, fără a avea vreo culpă în generarea acestei 
situaţii. 

2. A mai arătat pe de altă parte şi faptul că subscrisul beneficiază de o hotărâre 
judecătorească prin care se dispune suspendarea provizorie a executării silite ce face obiectul 
dosarului execuţional nr. 85/2014 al BEJ M.M. în urma căruia s-au poprit sumele din conturi, 
hotărâre pe care a fost comunicată şi intimatei în scopul îndeplinirii obligaţiilor asumate prin 
contractele mai sus evidenţiate, aceasta refuzând în continuare să îşi îndeplinească obligaţiile 
contractuale asumate, refuz exprimat în mod cu totul nejustificat şi fără nici un corespondent 
în legislaţia aplicabilă sau în vreo clauză contractuală. 

Potrivit art. 4.2.2 din Contractul nr. 144160/29.04.2013, Banca în calitate de parte a 
contractului are următoarele obligaţii: "Să crediteze contul BENEFICIARULUI, deschis la 
Trezoreria Statului, cu sumele aferente tranzacţiilor autorizate, în ziua lucrătoare următoare 
zilei tranzacţiei." 

Potrivit art. 3.2 pct. 3 din Contractul nr. 145167/29.04.2013, Banca în calitate de parte 
a contractului are următoarele obligaţii: 

"Să vireze în contul curent la BENEFICIARULUI contravaloare tranzacţiilor cu 
cârduri după finalizarea decontării şi încasării acestora de către BANCA, perioada de 
decontare a tranzacţiilor nu va depăşi 3 zile lucrătoare. Acest termen se poate prelungi în 
cazuri excepţionale, ca urmare a unor disfuncţionalităţi apărute în relaţia dintre băncile 
implicate în tranzacţii şi/sau relaţia dintre Bancă şi organizaţiile Internaţionale Visa şi 
MasterCard." 
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Potrivit art. 10.1 pct. 7 din Contractul nr. 121637/10.04.2013, prestatorul are 
următoarele obligaţii: 

"Să vireze în contul curent al achizitorului din Trezorerie în maxim de 3 zile 
lucrătoare soldul contului pentru operaţiuni cu cârduri bancare acceptate din proprie iniţiativă 
numai după efectuare operaţiunii de settlement, dacă această operaţiune s-a derutat într-o 
perioadă de maxim 25 de zile calendaristice de la efectuarea tranzacţiei de plată." 

Din prevederile contractuale mai sus evidenţiate rezultă obligaţiile asumate de pârâtă 
raportat la obiectul acestor contracte, obligaţii pe care pârâta nu şi le mai îndeplineşte în acest 
moment, fără a avea un suport legal sau contractual pe care să îl invoce în sprijinul refuzului 
de executare. 

Potrivit art. 1350 Cod civil: "Răspunderea contractuală: 
(1) Orice persoană trebuie să îşi execute obligaţiile pe care le-a contractat; 
(2) Atunci când, fără justificare, nu îşi îndeplineşte această îndatorire, ea este 

răspunzătoare de prejudiciul cauzat celeilalte părţi şi este obligată să repare acest prejudiciu, 
în condiţiile legii; 

(3) Dacă prin lege nu se prevede altfel, niciuna dintre părţi nu poate înlătura 
aplicarea regulilor răspunderii contractuale pentru a opta în favoarea altor reguli care i-ar fi 
mai favorabile." 

Refuzul intimatei de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale este unul profund nelegal şi 
nu este determinat de o imposibilitate obiectivă de executare, cum de altfel recunoaşte chiar 
aceasta în cuprinsul adresei nr. 53439/05.03.2014, ci de faptul că aceasta doreşte unele 
garanţii ce exced atât relaţia contractuală cu apelanta cât şi legislaţia aplicabilă în materie. 

 Toate aceste argumente nu au sensibilizat instanţa de fond care a preferat să analizeze 
problematica supusă judecăţii doar din punctul de vedere al normelor ce guvernează 
activitatea de executare silită, fără să ia în calcul particularitatea naturii sumelor poprite şi 
incidenţa unor norme speciale care prevalează în faţa normelor generale prevăzute de Codul 
de procedură civilă. 

În concluzia celor menţionate mai sus, solicită admiterea apelului formulat şi 
schimbarea în tot a hotărârii instanţei de fond în sensul admiterii actinii introductive. 

Prin întâmpinarea înregistrată la data de 14 aprilie 2015 (f.9-15) intimata Banca 
T. S.A., a solicitat respingerea apelului formulat de către Municipiul Cluj-Napoca împotriva 
Hotărârii Civile nr. 2525/03.10.2014, pronunţată de către Tribunalul Comercial Cluj, ca 
nefondat. 

În motivare s-a arătat că intimata a primit în data de 17.02.2014 de la Biroul 
Executorului Judecătoresc M.M. Adresa nr. 36183 din data de 17.02.2014, prin care se 
dispune înfiinţarea popririi asupra tuturor conturilor pe care Municipiul Cluj-Napoca, cu 
sediul în Cluj-Napoca, str. Moţilor, nr. 1-3, judeţul Cluj le are deschise la Banca T. pana la 
încasarea sumei totale de 6,186,246.06 lei. 

Prin urmare, în baza actului menţionat mai sus, Banca T. a înfiinţat în data de 
17.02.2014 poprirea solicitata asupra tuturor conturilor deschise la Banca de către Municipiul 
Cluj-Napoca. 

În data de 25.02.2014, Banca T. S.A. a recepţionat copia minutei încheierii nr. 
2045/2014, pronunţate în Dosarul nr. .../211/2014, prin care s-a dispus suspendarea executării 
silite în dosarul nr. 85/2014 al BEJ M.M. pana la soluţionarea cererii de suspendare în 
Dosarul nr. .../211/2014. 

Municipiul Cluj-Napoca a solicitat Tribunalului Comercial Cluj, prin cererea sa de 
chemare în judecată, eliberarea sumelor menţionate mai sus. Prin Hotărârea Civilă nr. 
2525/03.10.2014 pronunţată de Tribunalul Comercial Cluj s-a respins ca neîntemeiată cererea 
de chemare în judecată formulată de către apelant, hotărâre civilă pe care o apreciază ca fiind 
întemeiată. 
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Municipiul Cluj-Napoca a formulat apel împotriva Hotărârii Civile nr. 
2525/03.10.2014, pronunţată de către Tribunalul Comercial Cluj, apel pe care Banca T. S.A. 
îl consideră ca fiind nefondat având în vedere următoarele: 

Deşi s-a dispus suspendarea executării silite prin încheierea nr. 2045/2014, am 
apreciat ca sunt în continuare incidente prevederile art. 783 alin. 1 din NCPC conform căruia 
din momentul comunicării adresei de înfiinţare a popririi către terţul poprit sunt 
indisponibilizate toate sumele şi bunurile poprite. De la indisponibilizate şi până la achitarea 
integrală a obligaţiilor prevăzute în titlul executoriu, inclusiv pe perioada suspendării 
urmăririi silite prin poprire, terţul poprit nu va face nicio altă plată sau altă operaţiune care ar 
putea diminua bunurile indisponibilizate, dacă legea nu prevede altfel. 

Executarea silita prin poprire presupune parcurgerea a cel puţin doua etape: 
indisponibilizarea şi plata/consemnarea sumelor de bani de către terţul poprit. în speţa de fata, 
Municipiul Cluj-Napoca afirma faptul ca, prin suspendarea executării silite, toate sumele 
indisponibilizate ce se aflau în conturile sale deschise la Banca T. trebuie sa fie liberate 
acestuia. Aceasta afirmaţie este eronata având în vedere incidenţa art. 783 alin. 1 NCPC. 
Astfel, inclusiv pe perioada de suspendare a urmării silite prin poprire, Banca T. nu poate 
face nicio plata sau operaţiune care ar putea diminua suma indisponibilizata, suspendarea 
executării silite afectând de fapt doar obligaţia Băncii de a plăţi/consemna sumele de bani 
către terţul poprit. 

 
Mai mult, atât art. 700 alin. 3 NCPC, cat şi jurisprudenţa şi doctrina arata ca 

suspendarea executării silite nu anulează actele de executare silite realizate anterior dispunerii 
acesteia. 

Corelând aceasta realitate juridica cu prevederile art. 783 alin 1 NCPC, este evidenta 
obligaţia terţului poprit de a indisponibiliza sumele care tranzitează în conturile debitorului 
poprit şi după momentul suspendării executării silite în baza actelor de executare silita 
realizate anterior momentului suspendării, pentru a se asigura ca sumele indisponibilizate nu 
sunt diminuate. Terţul poprit este insa obligat, ca efect al suspendării silite, sa nu opereze 
plata/consemnarea sumelor. 

În acest sens s-a pronunţat Tribunalul Sibiu, prin Decizia Civila nr. 321/08.11.2011, 
privind apelul la sentinţa primei instanţei în care judecătoria a reţinut faptul ca, pe durata 
executării silite, terţul poprit nu si-ar fi executat obligaţiile legale în condiţiile în care 
debitoarea a efectuat mai multe plaţi, prin ordin de plata, transferând mai multe sume de bani. 
Respingând apelul terţului poprit ca nefondat, Tribunalul Sibiu a afirmat ca, pe de o parte, 
indisponibilizarea sumelor prin poprire vizează atât sumele existente tn contul debitorului la 
momentul înfiinţării popririi cat şi sumele de bani viitoare, iar, pe de alta parte, ca 
indisponibilizarea este extinsa şi pe durata suspendării executării silite prin poprire cu scopul 
de a nu afecta recuperarea sumelor aferente titlului executoriu. Precizam ca recursul declarat 
de către terţul poprit în cauza a fost respins de Curtea de Apel Alba Iulia ca nefondat. 

În plus, Curtea Constituţionala s-a pronunţat asupra constituţionalităţii prevederilor 
art. 457 alin. 2 Vechiul C. proc. civ. (al cărui conţinut este preluat aproape integral de art. 783 
alin. 1 NCPC) prin Decizia nr. 266/2012, considerând ca textul precizează în terminis ca 
indisponibilizarea sumelor existente la data sesizării băncii şi pana la achitarea integrala a 
obligaţiilor este extinsa şi pe perioada suspendării executării silite prin poprire, tocmai pentru 
a nu zadarnici recuperarea sumelor aferente titlului executoriu. Acestea vor fi 
indisponibilizate pe perioada suspendării executării silite. 

Având în vedere cele menţionate mai sus, Banca T. a continuat sa indisponibilizeze 
sume de bani care tranzitau în conturile Municipiului Cluj-Napoca fără însă a realiza plata 
sau consemnarea lor, respectându-si astfel obligaţiile legale. 
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Daca Banca T. ar libera sumele de bani indisponibilizate, aşa cum solicita Municipiul 
Cluj-Napoca, si-ar încalcă în mod direct obligaţia legala trasata în sarcina sa prin art. 783 
alin. 1 NCPC. 

Banca T. S.A. - Departamentul Procesare Electronica - Birou Popriri a comunicat 
Municipiului Cluj-Napoca Adresa nr. 53439/05.03.2014, prin care si-a reafirmat decizia de a-
si respecta obligaţiile legale pe perioada suspendării executării silite, în sensul celor 
menţionate mai sus. Din considerente de buna-credinţa, Banca T. S.A. a încercat remedierea 
situaţiei create (având în vedere relaţia contractuala de durata existenta intre parti) prin 
propunerea unei deblocări a sumelor de bani, sub condiţia receptionarii unei adrese din partea 
persoanelor competente sa angajeze patrimonial reclamanta, prin care aceasta se obliga ca, în 
cazul în care instanţa de executare competenta va admite o eventuala cerere de validare a 
popririi formulata impotriva Băncii T. S.A., ca urmare a deblocării de către Banca a sumelor 
în discuţie, sa plătească băncii sumele pe care aceasta pot fi obligata sa le plătească ca urmare 
a admiterii cererii de validare. 

Contrar celor afirmate de către Municipiul Cluj-Napoca, admiterea unei cererii de 
validare a popririi în contra Băncii T. este o posibilitate reala în contextul în care, prin 
liberarea sumelor de bani către Municipiul Cluj-Napoca (debitorul urmăritor), banca si-ar 
încalcă obligaţia de menţinere a indisponibilizării sumelor de bani în sensul art. 783 alin 1 
NCPC, intrând astfel sub incidenţa art. 789 alin. 1 NCPC (cu posibilitatea de aplicare de 
amenzii în conformitate cu art. 789 alin. 9 NCPC). Precizam ca prin cererea ce face obiectul 
Dosarului nr. 2410/190/2014 al Judecătoriei Bistriţa creditoarea urmăritoare a Municipiului 
Cluj-Napoca a solicitat instanţei validarea popririi împotriva Băncii T., motivat de pretinsa 
încălcare a obligaţiilor ce ne reveneau în calitate de terţ poprit. 

Municipiul Cluj-Napoca afirma însă ca nu exista riscul admiterii unei cereri de 
validare a popririi şi astfel comportamentul Băncii T. este unul abuziv. După cum am arătat 
mai sus, exista posibilitatea reala de admitere a unei astfel de cereri. 

Mai mult, Municipiul Cluj-Napoca îşi manifesta reaua-credinţa fata de Banca T. în 
contextul în care, deşi îşi exprima siguranţa cu privire la imposibilitatea admiterii unei cereri 
de validare a unei popriri în contra Băncii T., refuza sa ofere o garanţie Băncii, garanţie care 
în baza argumentelor prezente în cererea de chemare în judecata de către instituţie, nu va fi 
executata niciodată, reprezentând astfel un risc minim pentru aceasta. 

În ceea ce priveşte afirmaţia Municipiului Cluj-Napoca privind nerespectarea de către 
Banca a prevederilor contractelor nr. 144160/29.04.2013, nr. 145167/29.04.2013 şi nr. 
121637/10.04.2013, menţionam faptul ca poprirea executorie reprezintă de fapt un transfer al 
datoriei pe care o are un terţ fata de creditorul sau în favoarea unui creditor urmăritor al 
aceluiaşi debitor. După cum am menţionat mai sus, suspendarea executării silite nu afectează 
poziţia de terţ poprit a Băncii T. S.A. şi nici obligaţiile sale legale în privinţa imobilizării 
sumelor aflate în conturile BT deschise de Municipiul Cluj-Napoca. 

Mai mult, aşa cum a menţionat şi instanţa de fond, nu poate fi antrenată răspunderea 
contractuală a Băncii T. S.A., nefiind îndeplinită condiţia caracterului nejustificat al 
executării de către intimată a obligaţiilor contractuale. Astfel, contrar celor afirmate de 
Municipiul Cluj-Napoca în cererea de chemare în judecata, art. 1350 NCC nu este incident în 
speţa în contextul în care, în baza obligaţiilor sale legale în calitate de terţ poprit, Banca T. 
S.A. are o justificare legitima pentru care nu poate sa îşi îndeplinească obligaţiile 
contractuale. Admiterea cererii instituţiei de angajare a răspunderii contractuale ar presupune 
astfel forţarea Băncii T. la încălcarea obligaţiei sale legale, impuse prin prevederile art. 783 
alin. 1 NCPC. 

În subsidiar, în cazul admiterii apelului formulat de către Municipiului Cluj-Napoca, 
solicitam recalcularea dobânzii penalizatoare, pentru perioada 25.02.2014-12.03.2014. 
Municipiul Cluj-Napoca a calculat presupusa dobânda penalizatoare începând cu data de 



112 
 

24.02.2013, insa data recepţionării copiei minutei sentinţei civile de către Banca T., după cum 
a afirmat şi Municipiul Cluj-Napoca, este 25.02.2014, moment în care aceasta a luat la 
cunoştinţa despre presupusa sa obligaţie de liberare a banilor. 

În drept, a invocat prevederile art. 1350 NCC, art. 783 alin. 1, art. 786, art. 789 
NCPC. 

 Analizând sentinţa atacată prin prisma motivelor de apel şi a apărărilor 
formulate, Curtea reţine următoarele: 

1. Sub aspectul primei critici din apel referitoare la împrejurarea că prima instanţă nu 
s-a oprit deloc asupra problematicii imposibilităţii urmăririi silite a sumelor ce fac obiectul 
celor trei contracte este de reţinut că deşi nu a antamat în mod explicit această chestiune se 
degaja din economia considerentelor că o atare problemă nu ar putea fi rezolvată decât pe 
calea contestaţiei la executare faţă de starea de fapt dedusă  judecăţii. 

Astfel, faţă de poziţia de terţ poprit a intimatei pârâte în cadrul executării silite 
demarate în dosarul execuţional nr. 85/2014 al BEJ M.M. prin poprire bancară, aceasta era 
împiedicată de regulile în materia popririi să mai dea curs obligaţiilor asumate în cele trei 
contracte ce fac obiectul acţiunii. 

Astfel, din economia dispoziţiilor legale pertinente incidente în materia executării 
silite prin poprire bancară, terţul poprit , banca, are obligaţia să indisponibilizeze/consemneze 
şi apoi să efectueze plata sumelor de bani către terţul poprit (art. 786 C.pr.civ.). 

Aşa cum rezultă din alineatul ultim al art. 786alin. 5 din Codul de procedură civilă, 
terţul poprit  nu va putea face contestaţie la executare  împotriva popririi, apărările sale faţă 
de executare vor putea fi formulate doar în faţa instanţei de validare a popririi. 

Din această perspectivă, terţul poprit nu poate paraliza executarea obligaţiilor sale pe 
considerentul că sunt incidente alte dispoziţii legale care fac imposibil de urmărit sumele de 
bani cu care este alimentat contul debitorului  poprit. Din această perspectivă pârâta poate fi 
exonerată de răspundere contractuală pe considerentul că o dispoziţie legală imperativă 
înlătură şi face imposibilă executarea obligaţiei contractuale asumată faţă de cocontractant. 

În speţă, aşadar, intimata în calitate de terţ poprit dobândită în dosarul execuţional nr. 
85/2014 al BEJ M.M., faţă de dispoziţia imperativă şi perfect opozabilă a art. 786 alin. 5 din 
Codul de procedură civilă nu ar fi avut prerogativa de a se opune executării obligaţiilor 
impuse de alineatele precedente ale aceluiaşi text legal pe considerentul că prin efectul 
dispoziţiilor art. 139 din Codul de procedură fiscală indisponibilizarea sumelor de bani cu 
titlu de impozite, taxe, contribuţiile şi orice alte venituri ale bugetului general consolidat în 
vederea executării popririi nu este posibilă deoarece norma legală precitate exclude 
posibilitatea de a fi urmărite de niciun creditor pentru nicio categorie de creanţe în cadrul 
procedurii de executare silită. 

O atare chestiune se poate deduce exclusiv pe calea contestaţiei la executare unde 
poate fi invocată ilegalitatea urmăririi silite şi desfiinţarea actului de executare silită prin 
poprire şi nu pe calea unei acţiuni de drept comun deoarece prin această din urmă procedură, 
nici măcar pe cale incidentală, instanţa nu ar putea să analizeze legalitatea actului de urmărire 
silită. 

Astfel fiind, Curtea reţine că primul motiv de apel nu este fondat sens în care se va 
respinge ca atare. 

2. Sub aspectul celei de-a doua critici, Curtea reţine că prima instanţă a făcut o analiză 
corectă, completă şi exhaustivă a efectelor pe care le produce suspendarea provizorie a 
executării silite faţă de terţul poprit. 

Astfel, aşa cum corect s-a reţinut în starea de fapt, ulterior înfiinţării popririi 
executarea silită a fost suspendată provizoriu despre această hotărâre judecătorească luând 
cunoştinţă şi intimata. 
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Aşa cum s-a arătat în considerentele sentinţei atacate, suspendarea executării silite 
prin poprire nu afectează poziţia de terţ poprit a intimatei, dobândită ca urmare a actului de 
înfiinţare a popririi şi nici obligaţiile acesteia care rămân în fiinţă. 

Mai mult, din economia dispoziţiilor art. 783 alin. 1 din Codul de procedură civilă 
rezultă fără echivoc că inclusiv pe perioada suspendării urmăririi silite prin poprire, terţul 
poprit nu va face nicio altă plată sau altă operaţiune care ar putea diminua bunurile 
indisponibilizate, dacă legea nu prevede altfel. Această soluţie este întărită şi de dispoziţia cu 
caracter general adoptată ca efect al suspendării din economia prevederilor art. 700 alin. 3 din 
Codul de procedură civilă. 

Pe cale de consecinţă, prima instanţă a reţinut corect că pârâta a continuat să păstreze 
indisponibile sumele asupra conturilor poprite acesta fiind un temei justificat pentru a nu 
proceda la executarea obligaţiilor contractuale asumate faţă de apelant constituindu-se astfel 
într-o împrejurare care o exonerează de răspundere contractuală. 

În fine, nici acest motiv nu apare a fi întemeiat, mai mult, concluzia primei instanţe că 
nu poate fi antrenată răspunderea contractuală a pârâtei fiind justă şi corectă şi judicios 
argumentată atât în fapt cât şi în drept. 

Astfel fiind, în temeiul art. 480 alin. 1 din Codul de procedură civilă va respinge ca 
nefondat apelul cu consecinţa păstrării în întregime a sentinţei apelate. 

Cheltuieli de judecată nu s-au solicitat.  
 
 

Deschiderea procedurii insolvenţei. Debitor persoană fizică. Condiţii  
Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 795 din 21 mai 2015  

Prin sentinţa civilă nr.3364 din 16.12.2014 pronunţată în dosarul nr.871/1285/2014/a1 
al Tribunalului Specializat Cluj s-a respins cererea precizata formulată de către creditorii  
R.G., P.A. ş.a. împotriva debitorului S.S.. 

           S-a respins cererea de interventie principala formulată de către creditorii S.F, 
B.A ş.a., împotriva debitorului S.S.. 

 Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut că în primul rând, in conformitate cu 
prev. art. 1 alin.2 lit. a) din legea 85/2006 procedura simplificata prevazuta de prezenta lege 
se aplica si debitorilor comercianti, persoane fizice, actionand individual , aflati in stare de 
insolventa. 

         Raportat la acest text de lege cererea creditorilor principali si intervenientilor 
principali este una nefondata deoarece, dupa cum mentioneaza expres chiar debitorul si dupa 
cum rezulta chiar din cuprinsul antecontractelor de care partile se prevaleaza, debitorul 
Selesiu Sorin nu a actionat in mod individual ci impreuna cu ceilalti investitori, investitia 
fiind una comuna cui aceea a lui B.P.S., B.M. si S.A.(f. 214 si urm.vol.III). 

       Apoi, judecatorul sindic a avut in vedere si faptul ca in conformitate cu art. 3 pct. 
6 din legea 85/2006, prin creditor îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii insolvenţei se 
înţelege creditorul a cărui creanţă împotriva patrimoniului debitorului este certă, lichidă şi 
exigibilă de mai mult de 90 de zile, iar  valoarea-prag a creanţei, este de 45.000 lei(pct. 12). 

         In speta, judecatorul sindic a apreciat ca inscrisurile depuse de catre creditorii 
principali si de intervenientii principali, respectiv antecontractele de vanzare cumparare, nu 
fac dovada existentei unei creante certe lichide si exigibile pentru niciunul dintre ei, fara a se 
impune o analiza particulara, deoarece aceste antecontracte doar determina o obligatie de a 
face in ceea ce il priveste pe debitor, in solidar cu ceilalti investitori promitenti 
vanzatori,respectiv obligatia de a transfera in mod valabil dreptul de proprietate. 

       Judecatorul sindic a apreciat ca in prezent creditorii nu au constatata in concret 
vreo creanta care in mod cumulat sa fie atat certa si lichida, cat si exigibila si care sa fie 
rezultata ca urmare a unei desfiintari sau a incetarii raporturilor contractuale. Judecatorul 
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sindic mai apreciaza in acest sens ca, doar faptul ca acesti creditori, promitenti cumparatori, 
au platit un pret in baza antecontractelor incheiate, nu ii indreptateste, in sensul cerut de art. 3 
pct. 6 din legea 85/2006, să solicite deschiderea procedurii insolvenţei, raporturile lor 
contractuale fiintand inca in mod valabil. 

        In ceea ce priveste pozitia procesuala exprimata de catre debitor, aceea de 
„achiesare”, judecatorul sindic a retinut ca nu poate sa dea nici o eficienta juridica acesteia, 
deoarece, un debitor aflat in insolventa are obligatia de a proceda conform art. 27 din legea 
85/2006, deci de a adresa tribunalului o cerere pentru a fi supus dispozitiilor prezentei legi, in 
termen de maximum 30 de zile de la aparitia starii de insolventa. 

           Judecatorul sindic a mai retinut ca in cauza a fost investit doar cu cererile 
creditorilor, ca la acest moment debitorul nu a formulat nici o cerere proprie care sa se afle pe 
rolul instantei specializate si ca, in ceea ce priveste cererile creditorilor, acestea nu sunt 
intemeiate , raportat la prevederile art. 1 alin.2 lit. a) si art. 3 pct. 6 din legea 85/2006 din 
legea 85/2006. 

           In baza tuturor considerentelor aratate, judecatorul sindic a respins atat cererea 
principala cat si interventia principala, ca neintemeiate. 

 Împotriva acestei sentinţe au declarat apel R.G., P.A. ş.a. solicitând 
admiterea apelului, modificarea în tot sentinţei atacate şi în consecinţă, deschiderea 
procedurii insolvenţei, în formă simplificată, împotriva debitorului S.S.. 

 În motivele de apel se arată că prin sentinţa civilă nr. 3363/2014, pronunţată în 
dosarul nr. …/2014, Tribunalul Specializat Cluj a respins ca neîntemeiată cererea de 
deschidere a procedurii insolvenţei formulată de subsemnaţii creditori. 

 În motivare se arată, în esenţă, că niciunul dintre cele trei argumente ale 
tribunalului nu subzistă în speţă. Creanţele apelanţilor îndeplinesc cerinţele prevăzute de art. 
662 Cod Proc. Civ., fiind certe, lichide şi exigibile, în condiţiile în care instanţa de fond 
admite că s-a făcut dovada plăţii avansului de preţ, iar constatarea judiciară a rezoluţiunii 
convenţiilor încheiate nu este necesară pentru determinarea caracterului cert al obligaţiilor 
asumate de debitor. 

  Pe de altă parte, Legea nr. 85/2006 nu vorbeşte despre o creanţă stabilită prin 
hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă sau despre un titlu executoriu, creanţa putând 
fi dovedită prin orice înscris. 

În plus, debitorul a recunoscut că se află în incapacitate de plată şi a solicitat, prin 
poziţia procesuală din faţa instanţei de fond, deschiderea procedurii. 

  Împotriva aceleiaşi sentinţe au declarat apel şi apelanţii-intervenienţi S.F., 
B.A. ş.a., solicitând admiterea apelului cu consecinţa, schimbării în tot a sentinţei atacate, în 
sensul deschiderii procedurii insolvenţei, în formă simplificată, împotriva debitorului S.S. şi 
obligarea intimatului la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de judecarea în fond şi în 
apel. 

În motivarea apelului, au fost dezvoltate considerente similare cu cele expuse de către 
reclamanţi. 

 Împotriva aceleiaşi sentinţe a declarat apel şi   S.S., solicitând admiterea 
apelului, anularea hotărârii primei instanţe şi trimiterea cauzei judecătorului sindic în 
vederea deschiderii procedurii insolvenţei. 

 În motivele de apel se arată că instanţa interpretează în mod eronat noţiunea de 
comerciant persoană fizică care acţionează în mod individual. Prin sintagma "acţionând în 
mod individual", legiuitorul a vrut doar să scoată în evidenţă faptul că procedura se aplică şi 
persoanelor fizice care nu sunt organizate într-o formă de asociere care ar da naştere la o 
personalitate juridică distinctă faţă de persoana lor. 

  În plus, nicăieri în Legea insolvenţei nu se menţionează expres că pentru 
deschiderea procedurii trebuie să existe o creanţă bănească. Este arhicunoscut faptul că în 
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termenii juridici, termenul de "creanţă" are un înţeles mai larg decât dreptul de a primi o 
sumă de bani, cu alte cuvinte creanţa nu se rezumă doar la bani. 

  Cu privire la caracterul exigibil al creanţei, arată că instanţa a făcut o apreciere 
greşită asupra situaţiei de fapt, neluând în calcul recunoaşterea efectuată de debitor prin 
achiesarea la pretenţiile reclamanţilor.  

 Totodată, nu există nici un motiv pentru care debitorul să nu poată recunoaşte 
pretenţiile creditorilor în procedura insolvenţei. 

  Scopul debitorului nu a fost nici un moment de a eluda prevederile legii 
insolvenţei şi de a obţine un câştig fraudulos prin încercarea de a evita executarea sa silită ci 
tocmai de a ajuta locatarii să nu îşi piardă apartamentele ca urmare a unor proceduri de 
executare silită pornite deja împotriva debitorului. Face dovada acestui fapt prin depunerea la 
dosar a somaţiilor din dosarul execuţional nr. 874/2013 deschis la Societatea Civilă 
Profesională de Executori Judecătoreşti Adam Dragoş şi Oszoczki Andrâs (Anexa nr. 1). 

  Consideră că în urma achiesării efectuate în faţa primei instanţe, debitorul nu 
numai că a susţinut faptul că este: în insolventă, ci a şi demonstrat acest lucru prin înscrisuri. 
Astfel, au fost depuse extrase de carte funciară în care figurează faptul că 4 locatari au obţinut 
rezilierea antecontractelor de vânzare-cumpărare şi repunerea lor în situaţia anterioară plăţii 
preţurilor iar suma datorată de către debitor - solidar cu ceilalţi dezvoltatori - se ridică undeva 
pe la 130.000 Euro, cu mult peste valoarea prag solicitată de Legea insolvenţei. Mai mult, au 
fost depuse acte de la Banca B.R.D. de unde rezultă că debitorul mai are de achitat o sumă de 
92.180 euro. în final, s-a demonstrat că debitorul datorează taxe şi impozite Primăriei Floreşti 
în valoare de 382.799 lei. 

  Deliberând, curtea constată următoarele: 
Prin sentinţa ce face obiectul apelurilor, judecătorul sindic a dispus respingerea cererii 

de deschidere a procedurii insolvenţei în formă simplificată, faţă de debitorul S.S., formulată 
de către reclamanţi şi intervenienţii în interes propriu, ce au calitatea de promitenţi-
cumpărători, dobândită în baza unor antecontracte de  vânzare-cumpărare. 

În motivare, instanţa reţine în esenţă următoarele: în vederea deschiderii procedurii 
faţă de profesionişti persoane fizice, aceştia trebuie să acţioneze individual, şi nu solidar. Or, 
în cazul de faţă, debitorul S.S. nu a acţionat în mod individual, ci împreună cu ceilalţi 
investitori, respectiv B.P.S., B.M. şi S.A.. 

Totodată, s-a statuat în sensul în care creanţa creditorilor nu este una certă, lichidă şi 
exigibilă, având în vedere faptul că antecontractele încheiate între părţi dau naştere doar la 
obligaţii de a face şi nu la obligaţii de a da o sumă de bani, prin urmare creditorii nu au făcut 
dovada existenţei unei creanţe certe, lichide şi exigibile. 

Apoi, judecătorul sindic a indicat că achiesarea nu poate opera în procedura 
insolvenţei, fiind incompatibilă cu aceasta în lumina prevederilor art. 149 din Legea nr. 
85/2006, debitorul fiind obligat să ceară insolvenţa sa în mod separat, în baza art. 27 din lege. 

Curtea urmează a analiza aceste reţineri, criticate atât de către reclamanţi, cât şi de 
către intervenienţi şi debitor, în ordinea inversă a relevării lor în motivarea sentinţei atacate, 
considerând că înlăturarea ultimului dintre argumentele anterior expuse este de natură să 
ateste nelegalitatea soluţiei şi să facă de prisos orice altă analiză. 

Astfel, Curtea subliniază că în faţa instanţei de fond debitorul S.S. a depus o poziţie 
procesuală intitulată „achiesare totală la pretenţiile reclamanţilor”, prin intermediul căreia a 
indicat că are calitatea cerută de lege pentru a intra sub incidenţa acesteia şi că se află în 
incapacitate de plată, solicitând a se dispune deschiderea procedurii în formă simplificată. 

Contrar opiniei susţinute de către tribunal, instanţa de apel apreciază că nu există nici 
un motiv pentru care debitorul să nu poată recunoaşte pretenţiile creditorilor în procedura 
insolvenţei şi starea de insolvenţă. 
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  Prima instanţă a susţinut că achiesarea făcută de debitor este incompatibilă cu 
procedura insolvenţei, deoarece dispoziţiile acestei legi nu pot fi eludate prin simplul acord al 
debitorului. 

  Raportat la starea de fapt redată în cererile reclamanţilor şi ale intervenienţilor, 
conform căreia debitorul se află în imposibilitate, din cauza lipsei lichidităţilor, de a proceda 
la întabularea în CF a apartamentelor ce au făcut obiectul antecontractelor, Curtea ia act de 
justeţea apărărilor acestuia în sensul în care achiesarea s-a făcut tocmai pentru a ajuta 
locatarii - creditorii din prezenta cauză - să intre în proprietatea apartamentelor pe care le 
folosesc şi în prezent în baza convenţiilor încheiate. 

În plus, se relevă şi că imobilele sunt afectate de interdicţia de înstrăinare şi grevare a 
acestora înscrisă în C.F. de către Banca B.R.D. şi că există datorii, în cuantum semnificativ, 
către Primăria Floreşti - Biroul de taxe şi impozite. 

De altfel, această din urmă împrejurare este atestată fără dubiu de cererea de 
intervenţie în interes propriu depusă în apel de către Comuna Floreşti, aceasta invocând 
existenţa unei creanţe în cuantum de 471.991 lei, constând în taxe şi impozite datorate 
bugetului local, constatate prin decizii de impunere ce nu au fost contestate şi care astfel au 
dobândit valenţe de titluri executorii. 

  Prin urmare, nu există nici un temei pentru a nu lua act de justeţea poziţiei 
debitorului, în acord cu care scopul debitorului nu a fost nici un moment de a eluda 
prevederile legii insolvenţei şi de a obţine un câştig fraudulos, prin încercarea de a evita 
executarea sa silită, ci de a ajuta locatarii să nu îşi piardă apartamentele ca urmare a unor 
proceduri de executare silită pornite deja împotriva debitorului, în dosar execuţional nr. 
874/2013 deschis la Societatea Civilă Profesională de Executori Judecătoreşti ..., documente 
justificative în acest sens fiind anexate apelului debitorului. 

  În plus, Curtea achiesează şi poziţiei conform căreia dispoziţiile Legii 
insolvenţei nu numai că nu interzic instituţia achiesării şi recunoaşterii stării de insolvenţă a 
debitorului, ci o prevăd în mod expres. Astfel art. 33 alin. 2 din lege dispune în sensul în care, 
în termen de 10 zile de la primirea copiei cererii creditorului de deschidere a procedurii, 
debitorul trebuie fie să conteste, fie să-şi recunoască starea de insolvenţă, altfel riscă să piardă 
dreptul la a propune un plan de reorganizare.  

Din moment ce debitorul are obligaţia fie de a recunoaşte, fie de a contesta propria sa 
stare de insolventă în 10 zile, corect relevă apelanţii că nerespectarea acestui termen şi 
exprimarea unui punct de vedere ulterior, nu semnifică pierderea dreptului de a beneficia de 
protecţia LPI. 

 Mai mult, relevant în economia speţei este că, în urma achiesării efectuate în 
faţa primei instanţe, debitorul nu numai că a susţinut faptul că este în insolventă, ci a şi 
demonstrat acest lucru prin înscrisuri, ceea ce face de prisos orice alte consideraţii legate de 
situaţia creanţelor deţinute de promitenţii-cumpărători.  

Astfel, au fost depuse extrase de carte funciară în care se menţionează faptul că 4 
locatari au obţinut rezilierea antecontractelor de vânzare-cumpărare şi repunerea lor în 
situaţia anterioară plăţii preţurilor, iar suma datorată de către debitor - solidar cu ceilalţi 
dezvoltatori – este de cca. 130.000 Euro, cu mult peste valoarea prag solicitată de Legea 
insolvenţei.  

Mai mult, au fost depuse înscrisuri emanând de la  banca B.R.D. SA, din care rezultă 
că debitorul mai are de achitat o sumă de 92.180 euro. În final, aşa cum s-a arătat şi în cele ce 
preced, debitorul datorează taxe şi impozite către bugetul local în valoare de 471.991 lei, 
aceste creanţe fiind certe, lichide şi exigibile, derivând din titluri executorii. 

  Prin urmare, debitorul şi-a dovedit propria stare de insolventă şi a dovedit că 
prin recunoaşterea acesteia şi achiesarea la pretenţiile creditorilor nu a urmărit fraudarea legii 
prin scutirea creditorilor de obligaţia de a propune dovezi, ci a ales chiar să propună el, din 
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proprie iniţiativă, aceste dovezi, ceea ce atestă că nu a acţionat cu rea credinţă, contrar 
scopului legii. 

 Chiar dacă, prin prisma incidenţei prev. art. 93 indice 1 şi art. 53 din LPI, 
probabil că judecătorul sindic face referire implicită la situaţia creditoarei bancare, acest lucru 
nu constituie, în sine, un temei suficient pentru a anihila efectele produse de recunoaşterea şi 
probaţiunea administrată de debitor în faţa instanţei de fond. 

 Aceasta întrucât întreaga procedură se desfăşoară în interesul colectiv al 
creditorilor, iar deschiderea ei are drept efect nu numai activarea acestor prevederi, ci şi 
accesul masei credale la importante mijloace de complinire a activului debitoarei, care îi sunt 
specifice. 

  Este adevărat că în cazul în care cererea de deschidere a procedurii insolvenţei 
este formulată de către creditori, aceştia sunt obligaţi să demonstreze îndeplinirea condiţiilor 
strict prevăzute de Legea insolvenţei, însă respingerea acţiunii în situaţia de speţă este o 
consecinţă nefirească, care nu respectă scopul legii, din moment ce debitorul recunoaşte 
propria stare de insolventă şi o dovedeşte cu probe. 

  Chiar dacă judecătorul sindic a apreciat că în speţă nu ne aflăm în situaţia 
specifică reglementată de textul art. 31 alin. 4 din LPI, în sensul în care nu există, la nivel 
formal, o cerere de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de către debitor, care să 
primească număr separat şi să urmeze cursul firesc al unui asemenea dosar, nu se pot ignora 
efectele produse de recunoaşterea şi dovedirea stării de insolvenţă, independent de momentul 
procesual la care acestea au intervenit. 

 Deşi în situaţia de speţă debitorul nu a respectat termenul prevăzut de la art. 33 
alin. 2, este fără dubiu că a recunoscut starea de insolvenţă, a depus dovezi în acest sens şi a 
solicitat în mod expres deschiderea procedurii.  

Or, recunoaşterea pretenţiilor creditorilor, concomitent cu cererea de deschidere a 
procedurii poate fi făcută oricând pe parcursul procesului, chiar cu nerespectarea termenului 
de 10 zile. O altă interpretare ar fi contrară principiului conform căruia orice act juridic 
trebuie interpretat în sensul în care produce efecte, iar nu în acela în care nu ar putea produce 
niciunul, statuat prin prev. art. 1268 alin. 3 Cod civil. 

Curtea nu găseşte nici un impediment serios pentru a se aprecia în sensul în care în 
cauză îşi puteau găsi aplicare, prin analogie, prev. art. 31 alin. 4 din lege, în sensul de a se 
considera că există o cerere a debitorului, sau, cel puţin, că starea de insolvenţă a fost 
recunoscută şi dovedită de către debitor, context în care respingerea cererii de deschidere a 
procedurii este total nejustificată. 

Corect se arată prin căile de atac că nu există nicio justificare obiectivă pentru ca 
debitorului să i se limiteze dreptul de a-şi recunoaşte insolvenţa la un termen de 10 zile 
calculat de la data comunicării cererii creditorilor, având în vedere scopul acestei legi, în 
special încercarea de a acoperi pasivul creditorilor, concomitent cu scoaterea de pe piaţă a 
debitorilor faliţi. 

 Totodată, chiar dacă această teză nu ar fi împărtăşită şi s-ar aprecia că ar trebui 
întrunită şi cerinţa referitoare la întrunirea valorii-prag, prin raportare la probele administrate 
de debitor, şi această condiţie este cu prisosinţă îndeplinită. 

Toate acest statuări rămân valabile chiar în contextul art. 149 din LPI, procedura 
insolvenţei nefiind incompatibilă cu mărturisirea, ca mijloc de probă, poziţia în sens contrar 
neavând substanţă şi neputând fi incidentă în speţa de faţă, în care nu există nici un element 
pe baza căruia să se poată aprecia că în această manieră s-a urmărit fraudarea legii sau ale 
intereselor creditorilor, din moment ce aceştia din urmă s-au adresat instanţei pentru 
deschiderea procedurii. 

A reţine, cu titlu general, faptul că mărturisirea debitorului cu privire la starea sa de 
insolvenţă nu produce efecte juridice datorită faptului că acesta are obligaţia de a se adresa 
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instanţei cu o cerere de deschidere a procedurii insolvenţei, fapt nerealizat, este incorect şi în 
contradicţie atât cu dispoziţiile legii insolvenţei cât şi cu principiile acesteia. 

În plus, Curtea apreciază că nici celelalte argumente expuse de sindic în sentinţa 
atacată nu sunt la adăpost de serioase critici. 

Astfel, în ceea ce priveşte cerinţa referitoare la faptul că debitorul S.S. nu a acţionat în 
mod individual, ci împreună cu ceilalţi investitori, Curtea ia act de justeţea poziţiei conform 
căreia legiuitorul nu a dorit să instituie ca subiect activ al insolvenţei simplificate doar 
comerciantul care a acţionat singur, eliminând din sfera subiecţilor comercianţii care au 
acţionat colaborat, în participaţie. Un astfel de raţionament ar duce la o practică ilegală, în 
sensul participării mai multor persoane la atingerea stării de insolvenţă a lor pentru simplul 
considerent că, astfel, procedura insolvenţei şi efectele acesteia nu le este aplicabilă. 

  Una din condiţiile cerute de lege pentru a fi comerciant este ca acesta să 
acţioneze în mod independent, pe riscul şi răspunderea proprie, în nume propriu, de aici şi 
sintagma „acţionând individual". 

  Aşa cum prevede însăşi articolul la care instanţa face trimitere, criteriul 
„individual" face distincţia între cele două teze cuprinse la textul art. 1 alin. 2 lit. a şi b, 
respectiv persoane fizice care acţionează în mod independent şi asociaţii familiale, persoanele 
fizice putând desfăşura activităţi comerciale în mod individual sau pot constitui asociaţii 
familiale. 

  Cele patru persoane nu au acţionat în cadrul unei asociaţii familiale, nu sunt 
nici titulari ai unei întreprinderi şi cu atât mai mult, nu au acţionat nici în cadrul unei societăţi 
comerciale, ca entităţi de sine stătătoare, motiv pentru care nu se poate considera decât că au 
acţionat în mod individual, fiecare contribuind cu propriul aport la realizarea scopului propus 
în vederea obţinerii de profit, fiecare fiind subiect distinct al procedurii insolvenţei, fiecare, în 
mod individual, având calitatea de comerciant persoană fizică. 

Aceasta a fost şi raţiunea reglementării, de a urmări incidenţa Legii nr. 85/2006 numai 
în cazul persoanelor fizice ce exercită activitate de comerţ, şi nu simplilor auxiliari, iar nu 
pentru a îngrădi dreptul creditorilor de a-şi urmări creanţele, în sens larg. 

De altfel, Curtea de Apel Cluj s-a mai pronunţat in acelaşi sens, prin decizia  nr. 
4157/2012, din dosarul nr. .../2011/a1, fiind confirmata o solutie de deschidere a procedurii 
de insolventă faţă de debitori persoane fizice, în condiţiile în care acestea au încheiat între ele 
un contract de asociere în participaţiune, fără a fi insa înmatriculaţi la Registrul Comerţului. 
Cu toate acestea, instanţa apreciat că aceste persoane sunt şi rămân comercianţi persoane 
fizice care au acţionat în mod individual, având în vedere faptul că prin contractul de asociere 
în participaţiune nu se naşte o nouă entitate, cu personalitate juridică distinctă de cea a 
semnatarilor. 

În mod cu totul subsidiar, instanţa de apel ia act de faptul că nici aspectul referitor la 
lipsa calităţii reclamanţilor şi intervenienţilor de creditori îndreptăţiţi la deschiderea 
procedurii nu poate fi validat, aceştia deţinând creanţe certe, lichide şi exigibile, peste 
valoarea prag admisă. 

  Creanţa invocată de apelanţi are caracter cert, existenţa ei rezultând din 
antecontractele de vânzare cumpărare precum şi din actele adiţionale ale acestor contracte. 

  Apelanţii arată corect că au achitat avansul aferent contractelor de vânzare-
cumpărare, dovadă plăţii acestor sume existând la dosar cauzei. 

  Chiar dacă ar putea exista discuţii în ceea ce priveşte suma plătită cu titlu de 
preţ, promitenţii-cumpărători subliniază cu temei că sunt titularii unor creanţe constând în 
penalităţi de întârziere pentru nefinalizarea la termen a imobilelor, care se situează la 0,2% pe 
zi de întârziere, calculate la valoarea avansurilor. 
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 Creanţa este exigibilă, întrucât termenul în care debitorul trebuia să îşi 
îndeplinească obligaţia contractuală este de mult timp scadent, trecând un termen mai mare 
chiar de 5 ani. 

  Obiectul creanţei apelanţilor are o valoare patrimonială însemnată, prestaţia 
principală la care debitorul s-a obligat nu mai poate fi executată la acest moment tocmai 
datorită stării de insolvenţă a acestuia, fapt care conferă reclamanţilor şi intervenienţilor 
dreptul de a apela la remediile instituite de procedura insolvenţei, nefiind nevoie în acest sens 
de promovarea unei acţiuni în rezoluţiune şi, cu atât mai puţin, de deţinerea unui titlu 
executoriu. 

În plus, în cadrul procedurii, ei vor fi ţinuţi să se conformeze prev. art. 64 din LPI şi 
să-şi declare creanţele, chiar dacă tratamentul şi soarta acestora va depinde de modul în care 
vor fi rezolvate cererile de executare a antecontractelor. 

Pentru toate aceste considerente, în acord cu prev. art. 480 C.pr.civ., art. 8 din LPI, 
apelurile declarate vor fi admise, iar sentinţa va fi anulată, cu consecinţa  

trimiterii cauzei judecătorului sindic pentru deschiderea procedurii împotriva 
debitorului.  

În ceea ce priveşte cererea de intervenţie în interes propriu depusă în apel de către 
Comuna Floreşti, ea va fi respinsă ca inadmisibilă, dar nu ca urmare a activării prev. art. 64 
alin. 4 C.pr.civ., ci drept consecinţă a constatării incompatibilităţii acestei forme de 
intervenţie cu specificul procedurii insolvenţei.  

 Astfel, în unele soluţii din practică a fost avansată ideea conform căreia cererea de 
intervenţie este inadmisibilă în faza de judecată a cererii introductive, dat fiind caracterul 
special al reglementarii legale a procedurii, care nu prevede ingerinta unei asemenea cereri în 
judecata respectivă, instanţa de apel achiesând la această teză. 

În susţinerea ei, s-a relevat că reglementarea procedurii insolventei nu poate permite 
oricui si oricând sa intervina în derularea acestei procedurii speciale, în mod similar 
procedurii civile de drept comun, pentru ca nu ar mai fi o procedura eficientă, derulată cu 
celeritate. 

Astfel, în ce priveste creditorii, recunoaşterea posibilităţii formulării de către aceştia a 
cererilor de intervenţie, pe de o parte, contravine procedurii speciale a insolvenţei, iar pe de 
alta parte, aceasta ar împieta grav asupra celerităţii derulării procedurii, căreia i-ar conferi 
tipicul lent propriu unei judecăţi de drept comun. 

În situaţia în care un alt creditor doreşte să îşi valorifice creanţa împotriva debitorului 
potrivit procedurii insolvenţei prevăzută de Legea nr.85/2006, aceasta procedură specială 
pune la dispoziţia lui un alt mijloc procesual, în conformitate cu dispozitiile articolului 31 
alin.3 din lege, respectiv de a formula o cerere separata de deschidere a procedurii 
insolvenţei. 

Chiar dacă aceste considerente sunt, de principiu, valabile şi în cazul intervenienţilor-
apelanţi, Curtea notează că diferenţa dintre situaţia Comunei Floreşti şi cea a apelanţilor este 
dată de faptul că aceştia din urmă şi-au câştigat, în faţa tribunalului, dreptul de a participa în 
proces în această manieră, în contextul în care cererea lor de intervenţie a fost respinsă, pe 
fond, pentru considerente comune cu cele avute în vedere în cazul reclamanţilor. 

 
Achiziţii publice. Garanţie de bună conduită. Revizuire  

Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 3999 din 13 mai 2015  
Constată că prin cererea  înregistrată la data de 08.04.2015 sub nr…/33/2015 

ASOCIEREA R.I.E. SRL - G. KFT -PRIN R.I.E. SRL în contradictoriu cu  autoritatea 
contractantă Municipiul Turda, Asociaţia T.I.C.M. S.A- D.A. SRL a solicitat instanţei 
admiterea cererii de revizuire, schimbarea în parte a deciziei atacate în sensul admiterii cererii 
de sesizare a CJUE şi suspendarea judecăţii. 
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 În susţinerea celor solicitate s-a arătat că la data de 24.11.2012 autoritatea 
contractantă a publicat în SEAP un anunţ de participare prin care a fost anunţată procedura de 
atribuire prin licitaţie deschisă a contractului de lucrări  Servicii de proiectare şi de execuţie 
lucrări pentru proiectul „reabilitare sit poluat instoric- depozit deşeuri periculoase UCT-Posta 
Rât. 

 În contextul dat al demarării procedurii a fost depusă oferta iar ulterior se 
comunica rezultatul prin care se aducea la cunoştinţă că oferta sa a fost respinsă ca 
inacceptabilă şi neconformă. Cele comunicate au fost contestate iar prin decizia CNSC 
nr.19/2014 calea de atac a fost respinsă ca urmare a  nedepunerii garanţiei de bună conduită. 

 Soluţia dată a fost contestată în instanţă iar prin decizia nr.2025 demersul a 
fost respins. Pentru a ajunge la  această soluţie instanţa a omis  să cerceteze primul motiv 
invocat analizând doar cel de-al doilea motiv de desfiinţare pe care l-a considerat nefondat. 
Decizia este dată cu încălcarea principiului priorităţii dreptului comunitar. Astfel în 
conformitate cu prevederile art.267 (fostul art.234 din TCE) paragraful 2 şi 3 din  Tratatul de 
Funcţionare a Uniunii Europene „în cazul în care asemenea chestiuni se invocă în faţa unei 
instanţe dintr-un stat membru, această instanţă poate, în cazul în care apreciază  că o decizie 
în această privinţă îi este necesară pentru a pronunţa o hotărâre, să ceară Curţii să se pronunţe 
cu privire la această chestiune”. 

 În cazul în care o asemenea chestiune se invocă într-o cauză pendinte în faţa 
unei instanţe naţionale ale cărei decizi nu sunt  supuse vreunei căi de atac în dreptul intern, 
această instanţă este obligată să sesizeze Curtea”. 

 Condiţiile cerute de norme sunt întrunite respectiv:cererea privind întrebarea 
preliminară a fosta dresată în cadrul unui litigiu aflat pe rolul instanţei judecătoreşti, această 
instanţă este o instanţă ultim grad în condiţiile în care decizia dată în soluţionarea plângerii 
este definitivă. 

 Prin raportare la prevederi instanţa era obligată să procedeze la sesizarea CJUE 
fiind irelevant faptul că au mai fost  formulate sesizări. Regulamentul  permiţând explicit  
existenţa mai multor cauze cu acelaşi obiect. Tot astfel a fost ignorată şi jurisprudenţa ce a 
precizat clar cazurile în care  instanţa este dispersată de obligaţia sesizării instanţei 
comunitare. Or, în cauză nu se regăseşte nici unul din cazurile de  excepţie reţinute de CJUE. 

 Totodată se arată că premisa de la care pleacă instanţa este eronată în privinţa 
efectelor sesizării; nu se  sprijină pe un text de lege iar respingerea nu poate fi întemeiată pe 
prevederile legii naţionale prin invocarea principiului eficienţei fondurilor prevăzute de OUG 
nr.34/2006. 

 Răspunzând celor invocate prin întâmpinare intimatul T.I.C.M. SA a solicitat 
respingerea revizuirii în principal ca inadmisibilă, iar în subsidiar ca prematură, şi terţiar ca 
nefondată. 

 În susţinerea celor solicitate se arată în esenţă că actul normativ evocat legea 
nr.554/2004 nu este aplicabil în speţă procedura urmată a fost cea reglementată de OG 
nr.34/2006, act normativ ce instituie norme cu caracter special aplicabil în materia 
achiziţiilor. La acest moment nu există  o hotărâre a CJUE asupra garanţiei de bună conduită 
care să justifice  revizuirea evocată iar  instanţa în  funcţie de particularităţile fiecărui caz este 
în măsură să aprecieze asupra necesităţii întrebărilor preliminare. 

 La rândul său prin întâmpinare autoritatea a solicitat respingerea cererii de 
revizuire în considerarea în esenţă că reţinerile instanţei sunt corecte raportat la statuările  
Curţii Constituţionale şi la prevederilor instituite  de legislaţia în materia achiziţiilor . 

 Analizând cererea de revizuire Curtea reţine următoarele: 
 Potrivit normelor revizuirea este o cale extraordinară de atac, de retractare a 

unei hotărâri prin intermediul căreia se poate schimba/desfiinţa în cazuri expres şi limitativ 
prevăzute de lege decizii pronunţate de instanţe. 
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 Prin demersul său revizuienta a arătat mai întâi că instanţa a omis a analiza 
motivele sale şi prin urmare sunt incidente dispoziţiile privind revizuirea. 

Susţinerea nu poate fi reţinută. Astfel prin decizia a cărei revizuire se cere instanţa a 
reţinut  că excepţia  inadmisibilităţii  este neîntemeiată. Conform dispoziţiilor art. 2711 din 
OUG nr. 34/2006 în scopul de a proteja autoritatea contractantă de riscul unui eventual 
comportament necorespunzător contestatorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună 
conduită pentru întreaga perioadă cuprinsă între data depunerii contestaţiei/cererii/plângerii şi 
data rămânerii definitive a deciziei Consiliului/hotărârii instanţei de judecată de soluţionare a 
acesteia sub sancţiunea respingerii demersului judiciar. 

Din economia textului legal se desprinde concluzia că garanţia de bună conduită nu 
trebuie în mod necesar să fie constituită în fiecare etapă procesuală ci important este să fie 
constituită la debutul demersului procesual ales (contestaţie administrativă, acţiune în faţa 
instanţei competente).Astfel se poate interpreta şi dispoziţia din art. 2711 alin. 2 , conform 
căreia dacă nu a fost constituită garanţia de buna execuţie în etapa contestaţiei, contestaţia va 
fi respinsă, după cum va fi respinsă şi plângerea dacă o atare garanţie nu va fi depusă înainte 
CNSC în etapa contestaţiei, fără a mai fi necesar să se depună o garanţie de buna execuţie 
pentru fiecare ciclu procesual. A admite o atare teză, ar însemna să creeze dificultăţi reale ale 
părţii în faţa jurisdicţiilor competente cu efect chiar pe terenul accesului la justiţie garantat de 
art. 21 din Constituţie. Aşa fiind, Curtea reţine că excepţia nu este fondată . 

 Cu referire la sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene a reţinut instanţa ,, că 
strict cu referire la obiectul sesizării că în prealabil s-au mai formulat alte două sesizări ce au 
obiect identic. Se are în vedere sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucureşti în dos. nr. C-
439/14 Star Storage şi cea formulată de Curtea de Apel Oradea în dos. nr. C-488/14 SC Max 
Boegl România şi alţii. 

Astfel fiind, se apreciază că o nouă sesizare identică cu cele două menţionate mai sus 
nu ar avea nici un efect. Şi este aşa , deoarece dacă s-ar încuviinţa sesizarea CJUE numai 
pentru a se da efect suspensiv judecării plângerii conform art. 412 alin. 1 pct. 7 C.pr.civ. s-ar 
deturna procedura de achiziţie publică cu toate consecinţele ce decurg de aici. 

Se are în vedere, în primul rând că OUG nr. 34/2006 prevede între alte principii, 
principiul eficienţei fondurilor, care grefat pe datele speţei devine iluzoriu în condiţiile în care 
dacă s-ar suspenda judecarea plângerii oricum contractul de achiziţie nu s-ar fi încheiat şi s-ar 
fi pierdut finanţarea achiziţiei de către autoritatea contractantă. 

 În al doilea rând, Curtea are în vedere şi Ordonanţa Preşedintelui Curţii de Justiţie din 
13 noiembrie 2014prin care a fost respinsă cererea Curţii de Apel Bucureşti de judecare a 
cauzei C-439/14 potrivit procedurii accelerate prevăzute de art. 105 alin. 1 din Regulamentul 
de procedură al Curţii. 

Aşa fiind, suspendarea judecării cauzei ar avea o înrâurire serioasă asupra procedurii 
de achiziţie în ansamblul ei neştiind de fapt care ar fi orizontul de timp în care instanţa de 
contencios european ar tranşa cele două sesizări. 

Nu în ultimul rând, sub aspect intern, Curtea are în vedere că prin decizia nr. 5/2015 
Curtea Constituţională a respins excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2711 din 
OUG nr. 34/2006 admiţând excepţia doar pentru dispoziţiile art.  2712 alin. 1 şi 2 ceea ce 
excedează speţei. 

Ca atare, aspectul conform căruia contestatorul trebuie să facă dovada depunerii 
garanţiei de bună conduită prealabil examinării contestaţiei este din punct de vedere al 
dreptului intern constituţional, dreptul la justiţie nefiind îngrădit dacă se aplică prevederile 
art. 2711 din OUG nr. 34/2006 ce impun condiţia prealabilă a constituirii garanţiei de bună 
conduită. 

Chiar dacă, prin ipoteză, Curtea de Justiţie ar interpreta dreptul Uniunii Europene 
incident în cauză în sensul în care garanţia de bună conduită aşa cum este configurată de 
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dreptul intern se opune unei atari soluţii legislative interne, petenta va putea să formuleze o 
revizuire a acestei hotărâri în măsura în care va dovedi că este persoană vătămată în sensul 
art. 255 alin. 2 din OUG nr. 34/2006 şi dacă va demonstra că autoritatea contractantă a 
încălcat legislaţia în materia achiziţiilor publice conform art. 286 şi urm. din aceeaşi 
ordonanţă de urgenţă, aceasta va putea obţine despăgubiri. 

Astfel, Curtea reţine că CNSC a pronunţat o decizie legală ţinând seama că 
contestatoarea petentă nu a îndeplinit condiţia prealabilă impusă de art. 2711 din OUG nr. 
34/2006 privind constituirea garanţiei de buna execuţie”. 

 Din  expunerea rezumativă se observă că instanţa a analizat aspectele esenţiale. 
Ori sub acest aspect nu trebuie omis că în doctrină dar şi în  jurisprudenţa constantă a 
instanţelor inclusiv a CE s-a statuat că nu este obligatoriu să se răspundă separat la 
argumentele invocate instanţa putând să grupeze pentru a răspunde la motive printr-un 
raţionament de sinteză ori sa analizeze un singur aspect esenţial. Cum  instanţa a analizat 
potrivit considerentelor  aspecte esenţiale nu se poate vorbi de o omisiune în sensul evocat de  
recurent. De altfel nu trebuie trecut neobservat că în realitate revizuienta susţine o greşită 
interpretare a normelor tinzând prin aceasta la o rejudecare ceea ce  este inadmisibil. 

 Susţine revizuienta că erau îndeplinite condiţiile de sesizare a CJUE fiind 
irelevant situaţia vizând existenţa altei sesizări şi prin urmare fiind încălcate normele 
comunitare în cauza este incident motivul de revizuire prevăzut de norme. Susţinerea de 
asemenea nu poate fi reţinută întrucât se porneşte de la o premisă greşită. Revizuirea 
intervine atunci când exista deja o  decizie de interpretare sau o decizie de  constatare a 
încălcării. Ori în contextul dat nu există o atare decizie pentru a se considera astfel incidente 
dispoziţiile art.509 evocate prin demersul iniţiat. 

 Mai susţine revizuienta că în condiţiile respingerii cererii de sesizare se 
îngrădeşte accesul la o cale efectivă respectiv accesul la justiţie.  Susţinerea nu poate fi 
reţinută întrucât ulterior unei decizii de interpretare dată de CJUE există un remediu dat de 
normele interne acela a revizuirii . 

 Aşadar faţă de cele arătate Curtea urmează a da o soluţie de respingere a 
cererii de revizuire. 

 
Contencios administrativ. Act al Inspectoratului Teritorial de Muncă. Distincţie între 

perioada de lucru şi perioada de probă 
Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 4956 din 24 iunie 2015  

Prin sentinţa civilă nr.590 pronunţată la data de 20.02.2015 în dosar nr…./117/2014 al 
Tribunalului Cluj a fost admisă acţiunea formulată de reclamanta F.M. SRL în contradictoriu 
cu pârâtul INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA CLUJ şi în consecinţă a fost 
dispusă revocarea parţială a procesului verbal de control seria CJ nr. 067324 încheiat la data 
de 11.03.2014 prin care s-a dispus măsura nr. 1 şi anume  "respectarea art. 16 Legea 53/2003 
în  sensul încheierii contractului  individual  de  muncă în formă scrisă şi transmiterea 
contractului individual de muncă în Registrul general de evidenţă a salariaţilor cu data reală a 
începerii activităţii", "plata drepturilor salariale şi plata contribuţiilor aferente pentru M.A.R." 
şi obligată pârâta la 1190 lei cheltuieli de judecată în favoarea reclamantei  

 Pentru a dispune astfel instanţa a reţinut că din declaratia martorei A.S. rezulta  
ca numita M.A.R. s-a prezentat  la sediul societatii petente in vederea unei probe practice 
pentru angajare. 

           Anterior acestei date, a participat la un interviu cu d-na S.D., care este 
administratorul societatii. La momentul controlului, M.A.R. se afla in proba de lucru, 
respectiv testarea abilitatilor pe calculator,efectuarea unui EKG. Aceleasi probe au fost date 
si de catre alte candidate. 
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           Se mai reţine că după data de 04.03.2014 a fost angajata o alta persoana, nu d-
na M.A.R. . 

 Prin urmare, instanţa constată că declaraţia martorului se coroborează cu menţiunile 
consemnate în cuprinsul procesului-verbal de contravenţie, imediat după constatarea 
săvârşirii contravenţiei de către agentul constatator. 

Având în vedere toate aceste considerente, reiese faptul că persoana respectivă nu 
desfăşura nicio activitate specifică unui angajat, ci aceasta se afla în etapa a doua a procesului 
de selecţia a unui viitor angajat (desfăşurat în concordanţă cu prevederile legii), în proba 
practică a interviului, reclamanta nu a folosit "muncă neangajată" în sensul legii, şi prin 
urmare nu se face vinovată de săvârşirea faptei reţinută în sarcina sa     

Împotriva soluţiei arătate a declarat recurs  pârâtul solicitând admiterea acestuia, 
modificarea hotărârii în sensul menţinerii procesului verbal sub aspectul  măsurii dispuse. 

În susţinerea celor solicitate  se arată  că soluţia este neîntemeiată. Astfel din analiza  
dispoziţiilor art.29 din Legea nr.53/2003 reiese că proba de lucru ca mijloc de selecţie a 
personalului reprezintă o etapă anterioară stabilirii raportului de muncă; se desfăşoară în lipsa 
unui contract şi lipsa unei remuneraţii; proba se desfăşoară strict în limitele  procedurii 
stabilite în regulamentul intern;  existând riscul confundării probei de lucru cu perioada de 
probă, în condiţiile în care şi aceasta din urmă presupune tot o verificare a aptitudinilor 
profesionale ale angajatului. Stabilirea diferenţei între  ele este esenţială având în vedere că 
doar proba de lucru se exceptată de la încheierea contractului individual de muncă nu şi 
perioada de probă, care impune în mod obligatoriu încheierea contractului anterior începerii 
perioadei de probă. 

Stabilirea de către angajator în Regulamentul intern a unei proceduri clare cu privire 
la etapele probei de lucru, şi în egală măsură aplicarea întocmai a acestei proceduri constituie 
singura modalitate care poate face  proba susţinerilor unui angajator referitoare la faptul că 
angajatul său se află în proba de lucru şi nu în exerciţiul unui raport de muncă. 

Răspunzând celor invocate prin întâmpinare intimatul a invocat excepţia tardivităţii 
formulării recursului, excepţia nemotivării iar pe fond a solicitat respingerea recursului  ca 
neîntemeiat. 

În susţinerea celor solicitate s-a arătat că recursul a fost înregistrat cu depăşirea 
termenului, nu cuprinde motivele de nelegalitate. 

Totodată s-a arătat că probele au evidenţiat situaţia reţinută prin hotărâre iar acestea 
sunt ignorate. În probatoriu a fost depus CV-uri ale  persoanelor sselectate  în prim etapă, 
programarea la etapa practică a  interviurilor, procese verbale care atestă desfăşurarea 
interviurilor orale, anunţul de specialitate. 

În urma selectării M.A. împreună cu alţi candidaţi a fost supusă probei practice 
conform unui program stabilit.Pentru a proba faptul că într-adevăr se afla în procedura de 
selecţie a unei angajate au fost audiaţi şi martorii. 

Prin răspunsul la întâmpinare s-a arătat că excepţiile sunt neîntemeiate în raport de 
prevederile art.181 alin.1 pct.2, art.22, art.488 alin.1 pct.8 C.pr.civ., ca regulamentul intern al 
reclamantei nu cuprindea o reglementare cu privire la procedura aplicabilă probei de lucru. 

Analizând argumentele aduse prin recursul declarat, în raport de actele dosarului, de 
normele juridice incidente, de art.488 C.pr.civ., Curtea reţine că acestea nu pot conduce la  
casarea hotărârii. 

În acest sens se reţine ca un prim argument adus de recurent constă în aceea că 
reţinerile primei instanţa sunt greşite deoarece în urma controlului inopinat a fost surprinsă o 
persoană ce desfăşurare activitate în lipsa unui contract şi nu sunt dovezi că s-ar fi aflat în 
proba de lucru. Susţinerile nu pot fi reţinute. Actele dosarului respectiv anunţuri – piaţa 
medicală registru intern-interviu, procese verbale atestă că în vederea ocupării posturilor 
intimata pe parcursul mai multor zile a procedat la selectarea candidaţilor înscrişi  prin 
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verificarea cunoştinţelor în condiţiile interviului şi  a probei practice de lucru. Desfăşurarea 
selecţiei pe parcursul mai multor zile a fost confirmată şi prin probele testimoniale 
administrate în cazul litigiului contravenţional. Prin acestea s-a evidenţiat că la momentul 
controlului erau prezenţi la sediul societăţii candidaţi pentru proba de lucru respectiv testarea 
abilităţilor în raport cu specificul muncii. 

Se observă aşadar din acte că intimata în perioada contractuală se afla în desfăşurarea 
procedurilor pentru selecţia personalului,că printre candidaţi se afla şi persoana evidenţiată în 
actul de control. Ori câtă vreme actele au evidenţiat mijlocul utilizat în selecţia personalului 
şi implicit că se găseau candidaţi pentru verificarea practică nu se poate reţine o lipsă de 
probe.Prin urmare raportat la cele rezultate din acte susţinerile se vădesc nefondate şi vor fi 
respinse. 

Un alt argument adus de recurent constă în aceea că se face confuzie între proba de 
lucru – ca probă exceptată de la încheierea contractului şi perioada de probă. Susţinerea nu 
poate fi  reţinută întrucât actele au atestat existenţa unei probe de lucru pentru ocuparea unui 
post (ca mijloc de selecţie) şi nu o  perioadă de probă ca etapă  ulterioară selecţiei care într-
adevăr ar fi impus existenţa unui contract. Că a fost vorba de o probă de lucru rezultă implicit 
şi din actele ulterioare încheiate de intimată care atestă că pe postul vacant a fost încadrată o 
altă persoană ce a fost supusă aceleiaşi verificări: interviu - proba scrisă, ca toţi ceilalţi 
candidaţi înscrişi. Aşadar în raport de cele rezultate din acte nu se poate reţine o confuzie în 
sensul evocat de recurentă. 

Se mai susţine că regulamentul nu  prevedea o procedură de selecţie, că nu s-a 
desfăşurat proba strict în limitele regulamentului. Nici această susţinere nu poate fi  reţinută 
întrucât prin regulamentul depus la dosarul de fond s-a stabilit că anterior încheierii 
contractului se verifică aptitudinile profesionale şi personale ,ale persoanei ce  solicită 
angajarea pe baza unui interviu şi a unei probe practice care va avea specificul activităţii ce 
urmează  să o presteze persoana după angajare, a cărei durată va fi de maxim o zi. În 
condiţiile în care s-a stabilit în concret  în ce constă verificarea inclusiv  termenul nu se poate 
vorbi de o lipsă a procedurii în selecţie sau de o ne desfăşurare corespunzătoare. 

Legat de aceasta susţine  recurentul că a existat un alt regulament care nu ar fi 
prevăzut o  procedură. Nici această susţinere nu poate fi  primită ca motiv de nelegalitate a  
hotărârii. Actele mai sus evidenţiate au atestat că a avut loc o procedură de selecţie în urma 
anunţului ce a constat în interviu şi proba practică  desfăşurată pe intervalul de o zi, 
planificată în funcţie de înscrieri iar la această procedură a fost aplicată tuturor candidaţilor.  
Cum această procedură s-a urmat  în acelaşi mod pentru mai mulţi candidaţi nu se poate 
reţine lipsa unei reguli în măsură să atragă nulitatea. 

Aşadar constatând că nu sunt  motive întemeiate în baza art.496 C.pr.civ., Curtea va 
da o soluţie  de respingere a recursului declarat. 

Totodată în baza art.453 alin.1 C.pr.civ., Curtea va obliga recurentul să achite 
intimatei  cheltuieli de judecată în recurs în sumă de 1240 lei. 

 
 

Contencios administrativ. Executarea hotărârilor pronunţate de instanţa de contencios 
administrativ. Unele aspecte procedurale  

Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 4999 din 29 iunie 2015  
Prin Încheierea civilă pronunţată în data de 26.11.2014 de Tribunalul Cluj în 

dosar nr. .../2014, s-a dispus  introducerea în sistemul Ecris a domiciliului ales, indicat la fila 
125, dosar pentru pârâţii persoane fizice. 

A fost respinsă excepţia necompetenţei teritoriale a Tribunalului Cluj. 
A fost respinsă excepţia conexităţii. 
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A fost admisă excepţia tardivităţii administrării probei cu înscrisul depus de către 
reprezentanta pârâţilor. 

A fost respinsă excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei. 
A fost respinsă excepţia lipsei capacităţii de folosinţă şi exerciţiu a Consiliului 

Judeţean Alba. 
A fost admisă excepţia  lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor Judeţul Alba, a 

pârâţilor persoane fizice enumerate în acţiune, cu excepţia preşedintelui Consiliului Judeţean 
Alba, I.D..  

A fost respinsă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor Consiliul Judeţean 
Alba şi a Preşedintelui acestuia, I.D.. 

A fost respinsă excepţia tardivităţii administrării probei cu înscrisul depus de 
reprezentantul reclamantei.  

A fost respinsă excepţia lipsei de interes a cererii. 
S-a dispus unirea cu fondul a excepţiei inadmisibilităţii raportată la neîndeplinirea 

condiţiilor prevăzute de art. 905 Cod proc. Civ. 
Au fost respinse excepţiile inadmisibilităţii referitoare la efectele excepţiilor de 

nelegalitate şi la cadrul procesual, formulate de pârâţi prin întâmpinare. 
A fost respinsă excepţia prescripţiei dreptului la acţiune. 
A fost respinsă excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune întemeiată pe art. 13 

din O.G. nr. 2/2001. 
Prin Sentinţa civilă nr. 85/14.01.2015, pronunţată de Tribunalul Cluj în dosar nr. 

.../2014, a fost respinsă excepţia inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată. 
A fost admisă în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta SC 

M.T. SRL în contradictoriu cu pârâţii CONSILIUL JUDETEAN ALBA şi Preşedintele 
Consiliului Judeţean Alba, I.D.. 

A fost respinsă cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta SC M.T. SRL,  
în contradictoriu cu pârâţii JUDETUL ALBA, M.H., A.N., B.H.M. ş.a. 

S-a dispus aplicarea pârâtului Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, I.D., amenda în 
cuantum de 150 lei pe zi pentru perioada 07.04.2013-31.06.2013, amenda în cuantum de 160 
lei pe zi pentru perioada 01.07.2013-31.12.2013, amenda în cuantum de 170 lei pe zi pentru 
perioada 01.01.2014-31.06.2014, amenda în cuantum de 180 lei pe zi pentru perioada 
01.07.2014 şi până la executarea sentinţei civile nr. 3965/2012 pronunţată în dosarul nr. 
.../2008 al Tribunalului Cluj. 

A fost obligat pârâtul Consiliul Judeţean Alba, reprezentat de Preşedintele Consiliului 
Judeţean Alba I.D., la plata în favoarea reclamantei a unor penalităţi în cuantum de 100 lei 
începând cu data de 07.04.2013 şi până la executarea sentinţei civile nr. 3965/2012 
pronunţată în dosarul nr. .../2008 al Tribunalului Cluj. 

  A fost obligat pârâtul Consiliul Judeţean Alba, reprezentat de Preşedintele 
Consiliului Judeţean Alba I.D., la plata în favoarea reclamantei a sumei de 8249, 34 cu titlu 
de cheltuieli de judecată reprezentând onorariul avocaţial. 

Prin Încheierea civilă nr. 104/03.02.2015, pronunţată de Tribunalul Cluj în dosar 
nr. .../2014, a fost admisă cererea de îndreptare a erorii materiale şi de înlăturare a omisiunii 
vădite, formulată de reclamanta SC M.T. SRL în contradictoriu cu pârâţii CONSILIUL 
JUDETEAN ALBA şi Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, I.D., JUDETUL ALBA, M.H., 
A.N., B.H.M., ş.a. ca fiind formulată împotriva unor persoane fără calitate procesuală pasivă. 

S-a dispus îndreptarea erorii materiale şi înlăturarea omisiunii vădite din sentinţa 
civilă nr. 85/2015 pronunţată în dosarul nr. .../2014 al Tribunalului Cluj, în sensul că: s-a 
înlăturat din considerentele sentinţei civile nr. 85/2015 pronunţată în acest dosar, pag. 22 a 
sentinţei, ultimul alineat, menţiunea referitoare la penalităţi „în sarcina Preşedintelui 
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Consiliului Judeţean Alba I.D.” şi s-a  înlăturat omisiunea din cuprinsul sentinţei referitoare 
la penalităţi, în sensul că acestea sunt stabilite pe zi de întârziere. 

Prin Sentinţa civilă nr. 938/ 18.03.2015, pronunţată de Tribunalul Cluj în dosar 
nr. .../2014, au fost respinse ca neîntemeiate cererile de lămurire a hotărârii, formulate de 
pârâţii CONSILIUL JUDETEAN ALBA şi Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, I.D. în 
contradictoriu cu reclamanta SC M.T. SRL şi pârâţii JUDETUL ALBA, M.H., A.N., B.H.M., 
ş.a.  

Prin Încheierea civilă nr. 253/31.03.2015, pronunţată de Tribunalul Cluj în dosar 
nr. .../2014, a fost admisă în parte cererea de îndreptare a erorii materiale strecurate în 
Sentinţa civilă nr. 938/2015 a Tribunalului Cluj pronunţată în dos. nr..../2014 al Tribunalului 
Cluj formulată de pârâtul Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, I.D., sentinţă privindu-i şi 
pe pârâtul CONSILIUL JUDETEAN ALBA, reclamanta SC M.T. SRL şi pârâţii JUDETUL 
ALBA, M.H., A.N., B.H.M., ş.a..  

S-a dispus înlăturarea din fraza I a considerentelor sentinţei civile nr. 938/2015 a 
Tribunalului Cluj a cuvântul „nu” din cuprinsul sintagmei  „amenzile nu sunt stabilite”. 

Împotriva Sentinţei civile nr. 938/18.03.2015 pronunţate în dosarul nr. .../2014 de 
Tribunalul Cluj, a declarat recurs Consiliul Judeţean Alba precizat în sensul că vizează 
sentinţa astfel cum a fost îndreptată prin încheierea 253/2015 , solicitând admiterea 
recursului, casarea hotărârii recurate cu consecinţa 1) în principal, trimiterii cauzei spre 
rejudecare primei instanţe (casarea cu trimitere), iar, 2) în subsidiar, a rejudecării cererii de 
către instanţa de recurs (casarea cu reţinere) şi admiterea cererii de lămurire a dispozitivului 
sentinţei nr. 85/2015 pronunţată de Tribunalul Cluj astfel cum a fost formulată, în sensul că 
penalităţile sunt stabilite cu titlu provizoriu în condiţiile art. 905 Noul Cod de Procedură 
Civilă. 

Prin Sentinţa nr. 938/18.03.2015 Tribunalul Cluj a dispus respingerea ca neîntemeiată 
a cererii de lămurire formulată. 

Menţionează  că prin încheierea nr. 104/2015 pronunţată în dosarul nr. .../2014 s-a 
dispus „înlăturarea omisiunii vădite din sentinţa civilă nr. 85/2015" în sensul că „se înlătură 
omisiunea din cuprinsul sentinţei referitoare la penalităţi, în sensul că acestea sunt stabilite pe 
zi de întârziere". 

În motivarea cererii de recurs se arată că hotărârea recurată nu cuprinde motivele pe 
care se întemeiază; hotărârea recurată conţine motive străine de natura pricinii - motiv de 
recurs prevăzut de art. 488 pct. 6 NCPC 

Pentru a respinge ca neîntemeiată cererea recurentului, prima instanţă, se mărgineşte 
la a arăta, de o manieră sumară, printr-o singură frază următoarele: 

„Instanţa a arătat exact în sentinţă pentru fiecare sancţiune în parte temeiul de drept pe 
care se întemeiază, iar ceea ce invocă pârâţii este o enumerare a tuturor temeiurilor de drept 
avute în vedere la soluţionarea cauzei, enumerare care se regăseşte în partea finală a 
considerentelor, această redactare fiind concluzia uzual folosită în practică". 

Însă, în concret, observând cererea de lămurire formulată, rezultă cu evidenţă că 
subscrisul nu am solicitat „o enumerare a tuturor temeiurilor" astfel cum se menţionează, ci 
lămurirea, respectiv explicitarea regimului „sancţiunii" (penalităţilor) dispuse în sarcina sa, în 
sensul că acestea au un caracter provizoriu, drept premisă pentru a exclude „arbitrariul" în 
interpretarea dispozitivului hotărârii. 

Or, o atare motivare nu corespunde exigenţelor art. 425 alin. 1 lit. b) NCPC care 
presupune arătarea motivelor „de fapt şi de drept pe care se întemeiază soluţia, arătându-se 
atât motivele pentru care s-au admis, cât şi cele pentru care s-au înlăturat cererile părţilor". 
De altminteri, astfel cum s-a statuat în jurisprudenţa înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie: „în 
mod necesar, o hotărâre judecătorească trebuie să cuprindă în motivarea sa argumentele pro şi 
contra care au format, în fapt şi în drept, convingerea instanţei cu privire la soluţia 
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pronunţată, argumente care, în mod necesar, trebuie să se raporteze, pe de o parte, la 
susţinerile şi apărările părţilor, iar, pe de altă parte, la dispoziţiile legale aplicabile raportului 
juridic dedus judecăţii, în caz contrar fiind lipsită de suport probator şi legal şi pronunţată cu 
nerespectarea prevederilor art. 261 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ".  

În speţa de faţă, dincolo de faptul că menţiunea din cadrul considerentelor sentinţei în 
discuţie nu îndeplineşte exigenţele de motivare a unei hotărâri judecătoreşti neconţinând o 
analiză a argumentelor în fapt şi în drept din cererea formulată, porneşte de la premise 
neincidente în speţă, recurentul netinzând prin cererea formulată la enumerarea „tuturor 
temeiurilor", ci la clarificarea regimului şi naturii măsurii aplicate acestuia respectiv 
caracterul provizoriu al acesteia.  

Astfel, din hotărârea recurată transpare faptul că nu au fost observate întocmai 
solicitările din cererea de lămurire şi că este vorba de o  examinare efectivă a cauzei, exigenţă 
impusă de garanţiile aferente dreptului la un proces echitabil (art. 21 alin. (3) din Constituţia 
României şi art. 6 alin. (1) din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor 
fundamentale). 

În consecinţă, se poate aprecia că în cauză, motivarea, element esenţial al unei hotărâri 
judecătoreşti, garanţie a imparţialităţii judecătorului şi a calităţii actului de justiţie, lipseşte, 
ceea ce justifică incidenţa motivului de recurs prevăzut de art. 488 pct. 6 NCPC. în subsidiar, 
menţiunile succinte incluse în cadrul hotărârii pornesc de la premise străine de natura pricinii, 
dincolo de obiectul clar precizat al cererii de lămurire. 

Hotărârea recurată a fost pronunţată cu nesocotirea prevederilor art. 425 alin. 1 lit. c) 
şi art. 443 NCPC- motiv de recurs prevăzut de art. 488 pct. 5 NCPC. 

În urma reconfigurării instituţiei recursului prin Noul Cod de procedură civilă, 
formularea art. 488 alin. 1 pct. 5 a primit o sferă mai cuprinzătoare vizând toate încălcările 
regulilor „de procedură a căror nerespectare atrage sancţiunea nulităţii", fără nicio distincţie. 
Astfel, după cum s-a arătat în doctrină „orice pretinsă încălcare a unei reguli de procedura, 
indiferent de regimul său, va fi analizată din perspectiva art. 488 pct. 5 NCPC pentru a se 
constata dacă reprezintă sau nu motiv pentru casarea hotărârii".  

În speţă,  hotărârea recurată au fost pronunţată cu încălcarea regulilor de procedură 
prevăzute de art. 425 alin. 1 lit. c) şi art. 443 NCPC. 

Contrar menţiunilor din cadrul considerentelor hotărârii recurate, subscrisul am cerut 
lămurirea naturii/regimului sancţiunii penalităţilor aplicate, respectiv caracterul provizoriu al 
acestora, caracter care apreciem că ar derivă din interpretarea coroborată a art. 24 din Legea 
nr. 554/2004 cu art. 905 NCPC. 

Or, solicitarea de lămurire a unei măsuri dispuse prin dispozitivul unei hotărâri a cărei 
aplicare nu este suficient de clară şi care poate genera o situaţie conflictuală între părţile în 
litigiu, se încadrează întocmai în limitele procedurale prevăzute de art. 443 NCPC, astfel că 
refuzul de a cerceta o asemenea împrejurare excede normelor amintite. De altminteri, opoziţia 
manifestată de M.T. SRL faţă de cererea de lămurire, dovedeşte că părţile din litigiu, aflate pe 
poziţii de contradictorialitate, interpretează dispozitivului în mod diferit, datorită omisiunii 
instanţei de a preciza explicit regimul penalităţilor şi amenzilor. 

Considerentele din cadrul hotărârii nu se pot substitui dispozitivului, care trebuie, în 
acord cu exigenţele rezultate din interpretarea art. 425 alin. 1 lit. c), să conţină o soluţie clară. 
Or, din această perspectivă aplicarea măsurii dispuse trebuie să rezulte din dispoziţiile 
intrinseci ale dispozitivului, fără să fie necesară complinirea acestuia cu alte elemente 
(considerente, probe etc.). 

Din această perspectivă, faptul că în cadrul Sentinţei nr. 85/2015 se trimite la o serie 
de texte de lege, inclusiv la prevederile art. 905 NCPC nu înseamnă că dispozitivul ar trebui 
să fie unul lapidar sau incomplet, ci ar trebuie să exprime întocmai natura măsurii dispuse. 
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În plus, prima teză a art. 443 alin. 1 NCPC se circumscrie tocmai ipotezei explicitării 
dispozitivului la cererea părţii, pentru a se da un înţeles clar şi fără echivoc soluţiilor dispuse, 
fără să condiţioneze admisibilitatea unei atare cereri de menţiunile din cuprinsul 
considerentelor, ci în raport de conţinutul dispozitivului. De altminteri, astfel cum s-a reţinut 
în jurisprudenţă  considerentele constituie repere pentru lămurirea într-un anume sens a 
dispozitivului, iar în nici un caz nu pot fundamenta un refuz de lămurire a dispozitivului (cum 
este cazul în speţă) pe motiv că ar exista indicate anumite elemente în considerente. De altfel, 
„enumerarea" la care se trimite nu se regăseşte întocmai la finalul hotărârii, iar uzanţele nu 
reprezintă un temei de drept. Astfel, apreciem că prin hotărârea recurată „s-a adăugat la lege" 
o condiţie de admisibilitate a cererii de lămurire care nu se regăseşte în cadrul art. 443 alin. 1 
NCPC. 

Cererea de lămurire formulată, nu poate fi interpretată drept o cerere de modificare a 
fondului dreptului substanţial dedus judecăţii, de vreme ce nu se pune în discuţie o problemă 
distinctă de cea dedusă judecăţii sau reevaluarea acesteia. 

Astfel, dispozitivul sentinţei nr. 85/2015 menţionează obligarea recurentului  la plata 
unor penalităţi pentru o anumită perioadă, fără să fie cuprinsă vreo menţiune cu privire la 
regimul acestora. Or, în condiţiile în care, astfel cum rezultă din considerentele reţinute în 
cadrul Sentinţei pentru obligarea subscrisului la plata de penalităţi: s-a reţinut incidenţa art. 
24 alin. 2 din Legea nr. 554/2004 a cărui teză finală prevede „în condiţiile art. 905 NCPC"; s-
a indicat în mod expres faptul că obligarea subscrisului la plata penalităţilor în cuantumul 
respectiv s-a făcut „în temeiul art. 905 Cod procedură civilă" (pag. 22-23 din Sentinţă), 
dispozitivul trebuia să reflecte această abordare a instanţei în sensul menţionării că obligaţia 
subscrisului la plată este stabilită cu titlu provizoriu, împrejurare rezultată din interpretarea 
alin. 2, 4, 6 ale articolului 905 NCPC.  

Definitivarea penalităţilor poate avea loc prin procedura prevăzută de art. 904 pct. 4 
NCPC, respectiv dacă în termen de 3 luni de la data comunicării hotărârii de aplicare a 
sancţiunii nu se execută obligaţia prevăzută în titlul executoriu, în speţă sentinţa nr. 
3965/2012. Lămurirea solicitată este necesară pentru a nu lăsa loc de interpretare. 

De vreme ce prin considerentele Sentinţei a cărei lămurire o solicită s-a reţinut 
împrejurarea că amenzile şi penalităţile sunt stabilite în temeiul art. 905 NCPC, obligarea 
subscrisului la plata de penalităţi în cuantum de 100 lei începând cu data de 07.04.2013 şi 
până la executarea sentinţei civile nr. 3965/2012 nu putea fi dispusă decât cu titlu provizoriu 
potrivit art. 905 alin. 2 NCPC coroborat cu regimul rezultat din art. 24 din Legea nr. 
554/2004, definitivarea acestora putând să aibă loc doar în condiţiile art. 905 alin. 4 NCPC. 

         Din ansamblul considerentelor reţinute de instanţa care pronunţat hotărârea nr. 
85/2015, rezultă că obligarea recurentului la plata de penalităţi nu este decât provizorie, suma 
definitivă neputând fi fixată decât în condiţiile art. 905 alin. 4, 5 NCPC. 

Menţinerea în forma actuală a dispozitivului hotărârii poate produce confuzii şi 
prejudicii semnificative putându-se ajunge la o aplicare abuzivă a dispozitivului dincolo de 
limitele imperative prevăzute de art. 905 NCPC. Cu alte cuvinte, în absenţa clarificării 
limitelor dispozitivului hotărârii aceasta ar putea fi interpretată în mod neconform de celelalte 
părţi, cu ignorarea regimului provizoriu al penalităţilor stabilite şi a împrejurării că suma 
definitivă cu acest titlu nu poate rezulta decât în urma procedurii prevăzute de art. 905 art. 4,5 
NCPC. 

Precizează că lămurirea înţelesului dispozitivului sentinţei pronunţate în speţă este o 
măsură necesară pentru buna administrare a justiţiei, respectiv pentru a nu se ajunge la o 
aplicare necorespunzătoare a acesteia. 

În consecinţă, în vederea protejării drepturilor recurentului dar şi în vederea asigurării 
principiului legalităţii executării, dispozitivul sentinţei civile nr. 85/2015 trebuie să fie clar şi 
univoc exprimat. 
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Din această perspectivă este incident motivul de nelegalitate prevăzut de art. 448 pct. 
5 NCPC. 

Consiliul Judeţean Alba a formulat recurs  împotriva Sentinţei civile nr. 
85/14.01.2015 şi încheierii de şedinţă din data de 26.11.2014 pronunţate în dosarul nr. 
.../2014 de Tribunalul Cluj precizat în sensul că vizează sentinţa astfel cum a fost 
îndreptată prin încheierea 104/2015, cât şi excepţia lipsei calităţii procesual pasive a 
Consiliului Judetean Alba solicitând admiterea recursului în principal, casarea hotărârilor 
recurate şi trimiterea cauzei spre rejudecare instanţei competente, respectiv Tribunalul Alba;
 în subsidiar, casarea în parte a încheierii de şedinţă din data de 26.11.2014 (în sensul 
menţinerii doar a soluţiei de admitere a excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor 
Judeţul Alba, a pârâţilor persoane fizice menţionate şi casarea restului încheierii) şi casarea în 
parte a Sentinţei civile nr. 85/14.01.2015 în sensul respingerii în întregime a cererii de 
chemare în judecată, (urmând ca în funcţie de motivele de recurs reţinute să se procedeze la 
trimiterea cauzei spre rejudecare primei instanţe sau la rejudecarea în fond a procesului de 
către instanţa de recurs şi la respingerea în întregime a cererii de chemare în judecată 
formulate de M.T. SRL, pe cale de excepţie sau pe fond. 

În motivarea cererii de recurs se arată că în primul rând demersurile efectuate privind 
executarea Sentinţei civile nr. 3965/2012 în privinţa reclamantei. 

În executarea Sentinţei civile nr. 3965/2012, în interiorul termenului de 30 de zile 
prevăzut de art. 24 din Legea nr. 554/2004: 

Consiliul Judeţean Alba a emis Hotărârea nr. 41/27.03.2013 privind punerea în 
executare a Sentinţei civile nr. 3965/2012 pronunţată de Tribunalul Cluj în dosarul 
nr..../2008; prin Adresa nr. 3751/20.03.2013 s-a solicitat Centrului Naţional de Management 
pentru Societatea Informaţională în vederea punerii în aplicare a Sentinţei civile nr. 
3965/2012, derularea procedurii de atribuire electronică inclusiv pentru traseul în discuţie, 
detaliind programul propus pentru organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire 
(denumită în continuare „adresa nr. 1"); 

Prin Adresa nr. 3315/12.03.2013, faţă de suspendarea Ordinului comun al ministrului 
administraţiei şi internelor şi al ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 240/2012 
(1614/2012) privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor şi a metodologiei de 
punctare privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport, s-a solicitat Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, să precizeze procedura de urmat pentru 
punerea în executare a obligaţiei de a relua procedura de atribuire pentru grupele de trasee 
092-096 şi 053-054 de la ultimul act valabil în conformitate cu cele dispuse prin sentinţa în 
discuţie (denumită în continuare „adresa nr. 2"). 

Menţionează, de asemenea, că: programul iniţial de transport aprobat prin HCJ Alba 
nr. 69/27.03.2008 era pentru perioada 2008-2011 (deci urma să expire în anul 2011); ulterior, 
programul de transport 2008-2011 a fost prelungit în baza O.G. nr. 27/2010 publicată în M. 
Of. nr. 616/31.08.2010 până la data de 30.04.2013 (deci programul vizat de HCJ Alba nr. 
69/2008 urma să expire în termen aproximativ o lună de zile de la data rămânerii irevocabile 
a hotărârii de care se prevalează intimata-reclamantă); de abia în data de 19.04.2013 a fost 
publicată în M. Of. OUG nr. 30/2013 prin care a fost prelungit programul de transport public 
judeţean până la data de 31.12.2013. 

În acest context, prin HCJ Alba nr. 63/25.04.2013 a fost prelungită valabilitatea 
Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 1 
iulie 2008-30 aprilie 2013, în Judeţul Alba până la data de 31 decembrie 2013, ocazie cu care, 
astfel cum rezultă în mod expres din Anexa la această hotărâre (pag. 24-25) este detaliat în 
condiţii de legalitate Programul de transport pentru traseul nr. 092-096 (cu respectarea 
dispoziţiilor din sentinţa nr. 3965/2012 privind înlăturarea aspectelor de incompatibilitate, 
indicarea capetelor de traseu şi a localităţii intermediare). 
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În consecinţă, pornind de la specificitatea sistemului de atribuire a traseelor judeţene 
care este unul electronic la nivel naţional, în interiorul termenului de 30 de zile prevăzut de 
art. 24 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, s-au întreprins toate demersurile care erau în 
competenţa subscrisului pentru punerea în executare cu bună-credinţă a sentinţei în discuţie, 
solicitându-se entităţii care gestionează sistemul electronic derularea procedurii de atribuire 
electronică potrivit unui calendar care să conducă la furnizarea rezultatelor atribuirii şi 
adoptându-se o hotărâre de consiliu pentru executarea respectivei sentinţe. 

Faţă de adresa nr. 1 Centrul Naţional de Management pentru Societatea 
Informaţională a răspuns acestei solicitări prin adresa nr. 244/22.03.2013 comunicând că 
SAET - Sistemul de Atribuire Electronică în Transporturi este în imposibilitate tehnică de a 
modifica bazele de date actuale cu bazele de date aferente unui program vechi de transport, 
deja arhivate, şi că aplicaţia SAET a fost modificată software astfel încât să corespundă 
noilor modificări legislative, criterii ce nu se aplicau pe vechiul program de transport. 
Aceasta în contextul în care programul de transport 2008-2011 a fost prelungit în baza O.G. 
nr. 27/2010 publicată în M. Of. nr. 616/31.08.2010 până la data de 30.04.2013, aşa încât 
trebuia să intervină un nou proces de atribuire la nivel naţional pentru un nou program aferent 
perioadei 01.05.2013-30.06.2019. pentru care potrivit adresei menţionate CNMSI a fost 
adaptat sistemul electronic naţional (deci adaptarea nu a avut loc în raport de anumite acte 
particulare ale consiliilor judeţene). 

De altminteri, prin HCJ Alba nr. 197/2012 s-a aprobat Regulamentul, Caietul de 
sarcini şi Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pentru 
perioada 01.05.2013-30.06.2019, în Judeţul Alba (hotărâre ale cărei efecte sunt suspendate ca 
urmare a sentinţei nr. 16711/17.03.2013 pronunţate în dosarul nr. .../2013). 

Faţă de adresa nr. 2, prin adresa de răspuns nr. 21262/02.04.2013 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a concluzionat: 

„Prin urmare, considerăm Sentinţa civilă nr. 3965 emisă de Tribunalul Cluj poate fi 
pusă în aplicare numai după aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor şi a metodologiei 
de punctare privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport preluate prin Ordinul 
comun al viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al 
ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor de palicare a Legii serviciilor de 
transport public local nr. 92/2007". 

Ulterior, urmare a primirii adresei nr. 78632/01.10.2013 de la Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice, am reiterat solicitarea adresată Centrului Naţional de 
Management pentru Societatea Informaţională de organizare a licitaţiei electronice. 

Prin adresa nr. 788/04.10.2013, Centrul Naţional de Management pentru Societatea 
Informaţională ne-a comunicat, de o manieră generică, faptul că nu poate susţine şedinţe de 
atribuire ce nu se suprapun ca date de desfăşurare, fără să procedeze la furnizarea rezultatelor 
de atribuire electronică sau indicarea altor date de furnizare a rezultatelor. 

În ceea ce priveşte motive de recrus propriu zise hotărârea a fost dată cu încălcarea 
competentei de ordine publică a altei instanţe, invocată în condiţiile legii - motiv de recurs 
prevăzut de art. 488 pct. 3 NCPC. Competenţa de soluţionare a cauzei revenea Tribunalului 
Alba. Prorogarea judecătorească de competenţă teritorială operează numai cu privire la cauza 
a cărei strămutare a fost cerută, iar nu cu privire la alte cereri. 

Prin încheierea de şedinţă din data de 26.11.2014 s-a dispus respingerea excepţiei 
necompetenţei teritoriale a Tribunalului Cluj invocată de subscrisul, reţinându-se de o 
manieră generică, faptul că „instanţa competentă să se pronunţe asupra cererii este instanţa 
care a soluţionat fondul litigiului de contencios administrativ, adică Tribunalul Cluj", cu 
neobservarea prorogării de competenţă judecătorească (strămutarea) care nu putea să opereze 
decât în privinţa litigiului prin care a fost soluţionat fondul şi care nu se aplică în cauza de 
faţă. 
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Astfel, dosarul nr. .../2008 (în care a fost pronunţată sentinţa de care se prevalează 
reclamanţii) a fost strămutat la cererea SC M.T. SRL, prin încheierea nr. 992/20.02.2009 
pronunţată în dosarul nr. 425/1/2009 de la Tribunalul Alba la Tribunalul Cluj. Or, 
strămutarea, formă de prorogare judecătorească a competenţei teritoriale nu poate opera decât 
strict cu privire la litigiul în privinţa căruia s-a dispus o asemenea măsură. Având în vedere 
prevederile art. 2 alin. 1 lit. ţ) din Legea nr. 554/2004 coroborat cu împrejurarea că instanţa 
sesizată şi competenţă potrivit regulilor generale să tranşeze „fondul", era Tribunalul Alba, 
rezultă cu evidenţă că în speţă competenţa soluţionării prezentei cauzei aparţinea Tribunalului 
Alba. Strămutarea intervenită în privinţa „fondului", nu operează o prorogare de competenţă 
şi în privinţa prezentului dosar, care este o acţiune distinctă. 

În acest sens, în jurisprudenţă s-a reţinut:„Dispoziţiile art. 997 C.proc.civ., potrivit 
cărora cererea de ordonanţă preşedinţială se introduce la instanţa competentă să se pronunţe 
în primă instanţă asupra fondului, reglementează competenţa materială de soluţionare a unei 
astfel de cereri, iar nu competenţa teritorială, aceasta din urmă urmând a fi determinată 
potrivit regulilor generale. 

Chiar dacă judecata dosarului ce vizează fondul dreptului, a fost strămutată la o altă 
instanţă, nu se poate susţine cu temei că, pe cale de consecinţă, şi cererea de ordonanţă 
preşedinţială trebuie sa fie soluţionată de această instanţă, întrucât strămutarea reprezintă o 
forma de prorogare judecătorească de competenţă teritorială, care operează numai cu privire 
la cauza a cărei strămutare a fost cerută, orice alte procese urmând să fie soluţionate potrivit 
regulilor generale de competenţă teritorială prevăzute de art. 107 C.proc.civ." . 

Modificărilor intervenite în privinţa sediul S.C. M.T. S.R.L. (ulterior pronunţării 
sentinţei de care se prevalează) raportat şi la prevederile art. 12 NCPC, nu pot atrage 
competenţa Tribunalului Cluj, cu atât cu cât toate cele trei societăţi vizate de dispozitivul 
sentinţei nr. 3965/2012 şi-au schimbat sediul din alt judeţ în judeţul Cluj cu puţin timp înainte 
de introducerea celor trei acţiuni de despăgubiri prin care se invocă aceeaşi sentinţă (Sentinţa 
Civilă nr. 3965/2012 pronunţată în dosar nr. .../2008 Tribunalul Cluj). 

Având în vedere aceste aspecte, se justifică casarea hotărârilor recurate şi trimiterea 
cauzei spre rejudecare instanţei competente, Tribunalul Alba. 

 Referitor la excepţia conexităţii (respinsă prin încheierea de şedinţă din data de 
26.11.2014). încălcarea prevederilor art. 139 şi a art. 245-248 NCPC - motivul de recurs 
prevăzut de art. 488 pct. 5 NCPC 

Recurentul a  solicitat conexarea dosarului nr. .../2014 aflat pe rolul Tribunalului Cluj 
cu dosarul nr. .../2014 aflat pe rolul Tribunalului Cluj şi trimiterea dosarului nr. .../2014 la 
instanţa mai întâi învestită, apreciind că în speţă sunt întrunite condiţiile art. 139 alin. 1 
NCPC. 

Dincolo de aceste aspecte, a apreciat că judecarea împreună a celor două cereri se 
impunea pentru verificarea, pe lângă excepţiile şi apărările de fond supuse analizei, şi a tezei 
admisibilităţii sau nu a solicitării, respectiv a aplicării sancţiunii amenzii prevăzute de art. 24 
din Legea nr. 554/2004 de două ori în legătură cu pretinsa neexecutare a aceleiaşi hotărâri 
(chiar dacă priveşte părţi distincte din dispozitiv), în funcţie de câte persoane solicită 
aplicarea respectivei sancţiuni, de vreme ce art. 24 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 trimite la 
ipoteza „executării hotărârii definitive şi irevocabile", iar nu la fiecare menţiune din 
dispozitivul aceleiaşi hotărâri în parte. 

  Însă, prin respingerea cererii de conexare, instanţa nu numai că a nesocotit 
prevederile art. 139 NCPC, dar prin considerentele reţinute s-a pronunţat dincolo de limitele 
excepţiei de conexitate antamând problema menţionată anterior, care reprezenta o chestiune 
de fond a cauzei şi nu putea fi tranşată pe această cale a excepţiei. 

Referitor la excepţia lipsei capacităţii de folosinţă şi de exerciţiu a Consiliului 
Judeţean Alba (respinsă prin încheierea de şedinţă din data de 26.11.2014). încălcarea 
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prevederilor art. 21 alin. 1 coroborat cu art. 87 şi urmat, din Legea nr. 215/2001 - motiv de 
recurs prevăzut de art. 488 pct. 8 NCPC 

Capacitatea procesuală de folosinţă presupune aptitudinea unei persoane de a avea 
drepturi şi de a-şi asuma obligaţii pe plan procesual. Or, din punct de vedere procesual 
Consiliul Judeţean Alba nu poate sta în judecată în nume propriu, fiind doar o autoritate a 
administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru coordonarea activităţii 
consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de 
interes judeţean, conform art. 87 din Legea nr. 215/2001. 

Astfel, contrar celor reţinute de prima instanţă, din punct de vedere procesual, 
Consiliul Judeţean nu are capacitate juridică deplină, patrimoniu propriu şi aptitudinea de a 
sta în judecată. Din această perspectivă se impunea admiterea excepţiei lipsei capacităţii 
procesuale de folosinţă şi de exerciţiu a Consiliului Judeţean Alba. 

Excepţia lipsei de interes a reclamantei. Excepţia lipsei calităţii procesuale active a 
reclamantei (respinsă prin încheierea de şedinţă din data de 26.11.2014). Nesocotirea 
prevederilor art. 33 şi 36 NCPC - motiv de recurs prevăzut de art. 488 pct. 5 NCPC. 
Nemotivarea - art. 488 pct. 6 NCPC 

În conformitate cu prevederile art. 32 Noul C.proc.civ. printre condiţiile de exercitare 
a acţiunii figurează: calitatea procesuală (art. 32 alin. 1 lit. b) şi justificarea unui interes de 
către autorul cererii (art. 32 alin. 1 lit. d). 

De altminteri, literatura de specialitate a reţinut în raport de Vechiul C.proc.civ. 
(aspect însă care îşi menţine actualitatea), faptul că, prin interes se înţelege „folosul practic, 
imediat pe care- o parte pentru a justifica punerea în mişcare a procedurii judiciare. [...]. 
Aceasta condiţie trebuie să existe nu numai la declanşarea procedurii judiciare, deci nu numai 
în legătură cu cererea de chemare în judecată, ci pe tot parcursul procesului" , proces care 
include şi faza de executare. 

Însă în speţă, pornind de la situaţia concretă de fapt, intimata-reclamantă nu a 
justificat un interes născut şi actual, personal şi direct. Astfel, intimata-reclamantă nu a făcut, 
în prezenta cauză, dovada îndeplinirii condiţiilor minime de participare la procedura care ar fi 
fost reluată după rămânerea irevocabilă a sentinţei de care se prevalează. 

Condiţia ca interesul să fie născut şi actual presupune ca acesta să existe în momentul 
în care este exercitată acţiunea civilă şi să subziste pe toată durata acesteia. în cauza de faţă 
aceasta echivalează cu dovedirea de către reclamantă a faptului că, în ipoteza reluării 
proceduri de atribuire, aceasta ar fi îndeplinit, pe întreaga perioadă de la momentul rămânerii 
irevocabile a Sentinţei nr. 3965/2012 şi până în prezent condiţiile de participare la procedura 
de atribuire a traseelor în discuţie. De altminteri, reluarea procedurii presupune reanalizarea 
criteriilor de evaluare, a punctajelor prin intermediul sistemului electronic gestionat în 
prezent de Agenţia pentru Agenda Digitală a României (AADR). Or, printre criteriile de  
participare la atribuirea traseelor judeţene figurează exigenţa de a nu înregistra obligaţii 
bugetare datorate şi neachitate, conform certificatului de atestare fiscală (Anexa nr. II, pct. 9 
din Ordinul 240/2012). De altminteri, îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor 
şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general 
consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, este o exigenţă care se regăseşte, 
de regulă, în materia achiziţiilor publice. Pe de altă parte, potrivit art. 10 alin. 1 din 
Ordonanţa nr. 27/2011 „Autorizarea întreprinderilor în vedere accesului la ocupaţia de 
operator de transport rutier se face prin înregistrarea acestora în Registrul electronic naţional 
al operatorilor de transport rutier, ţinut de autoritatea competentă". De asemenea, din 
interpretarea art. 24 din acelaşi act normativ rezultă că transportul rutier se poate efectua 
numai de operatorii de transport rutieri deţinători ai unei licenţe comunitare (distinctă de 
licenţa pe traseu). în plus, art. 4 din Legea nr. 92/2007 trimite la serviciul de transport public 
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local efectuat, printre altele, de către un operator de transport rutier licenţiat/autorizat şi cu 
mijloace de transport deţinute de acesta în proprietate sau în baza unui contract de leasing. 

Din această perspectivă, a neîndeplinirii condiţiilor pentru participarea la procedura de 
atribuire, în situaţia reluării acesteia, reclamanta nu a justificat nici un interes actual şi nici 
calitate procesuală activă în legătură cu acţiunea demarată. 

Sarcina dovedirii condiţiilor de exercitare a acţiuni incumba intimatei-reclamante. 
Pentru analizarea acestor condiţii prima instanţă s-a raportat strict la împrejurarea că 

intimata-reclamantă este menţionată în titlul de care se prevalează, fără să facă o verificare 
reală a condiţiei calităţii şi interesului în faza de executare (faţă de cele învederate de 
recurent, aspect care dovedeşte şi o insuficientă cercetare şi o nemotivare (art. 488 pct. 6 
NCPC). 

În fine, lipsa de interes a reclamantei în promovarea prezentei acţiuni derivă şi din 
limitele temporale ale programului de transport avut în vedere în cadrul sentinţei de care se 
prevalează. Astfel, în cadrul dispozitivului în legătură cu traseul în discuţie nu se au în vedere 
prelungirile succesive ale acestui program. Or, prima instanţă, pentru evaluarea interesului 
trimite la un act care excede dispozitivului titlului (nefiind vizat de titlu), care cu altă ocazie 
(în cadrul sentinţei) reţine în mod indirect că nu ar privi şi prelungirea traseelor în discuţie 
deşi ar fi. trebuit să se procedeze în acest sens. 

Pentru toate aceste motive soluţia asupra excepţiei lipsei de interes şi a excepţiei lipsei 
calităţii procesuale active a reclamantei este nelegală, ceea ce justifică admiterea recursului. 

Excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune (respinsă prin încheierea de şedinţă 
din 26.11.2014). încălcarea şi aplicarea greşită a prevederilor art. 11, 19 Legea nr. 554/2004, 
respectiv art. 13 din O.G. nr. 2/2001 - motiv de recurs prevăzut de art. 488 pct. 8 NCPC. 

Dispoziţiile art. 11 şi 19 din Legea nr. 554/2004 conţinând termene speciale de 
prescripţie în materia contenciosului administrativ apreciem că sunt incidente în speţă; 
termenele de prescripţie de drept comun putând fi aplicate numai în măsura compatibilităţii 
acestora cu procedura specială reglementată de Legea nr. 554/2004. Or, de vreme ce pentru 
acţiunea privind fondul (privind actul administrativ art. 7) cât şi pentru acţiunea în 
despăgubiri legiuitorul prevede anumite termene speciale, prin analogie aceste termene pot fi 
reţinute şi în legătură cu faza executării a aceluiaşi proces. Din această perspectivă 
coroborând data introducerii acţiunii cu data rămânerii irevocabile a titlului dreptul material 
la acţiune din prezenta cauză este prescris. 

        În subsidiar, deşi este vorba de problema sancţiunii amenzii în materia 
contenciosului administrativ, aceasta îşi păstrează natura de sancţiune, în raport de care sunt 
incidente dispoziţiile art. 13 din O.G. nr. 2/2001 care prevăd că aplicarea sancţiunii 
contravenţionale se prescrie în termen de şase luni de la data săvârşirii faptei. Având în 
vedere că, executarea hotărârii irevocabile trebuia să se producă până la data de 07.04.2013, 
rezultă că sancţiunea amenzii putea fi aplicată cel mult până la data de 07.12.2013, deci 
dreptul este prescris. 

Excepţia inadmisibilităţii acţiunii raportat la efectele produse de admiterea excepţiei 
de nelegalitate a Hotărârii nr. 69/27.03.2008 şi a Hotărârii nr. 108/17.04.2008 prin Sentinţa 
nr. 3965/2012. încălcarea şi aplicarea greşită a prevederilor art. 4 din Legea nr. 554/2004 - 
motiv de recurs prevăzut de art. 488 pct. 8 NCPC. Nemotivarea soluţiei - art. 488 pct. 6 

Prin Sentinţa Civilă nr. 3965/2012, Tribunalul Cluj a admis excepţia de nelegalitate 
parţială formulată de reclamanta S.C. M.T. S.R.L. a Hotărârii nr. 69/27.03.2008 şi a Hotărârii 
nr. 108/17.04.2008 cu privire la Programului de Transport pentru perioada 2008-2011, pe 
traseele corespunzătoarei grupei 29, cod trasee 092-096. 

Condiţiile şi efectele invocării excepţiei de nelegalitate sunt configurate în mod expres 
prin art. 4 din Legea nr. 554/2004, care reglementează o tehnică juridică prin care o parte 
într-un proces, poate cere ca instanţa de contencios să verifice legalitatea unui act 
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administrativ considerat nelegal, iar admiterea unei excepţii de legalitate nu este echivalentă 
şi nu produce aceleaşi efecte ca declararea nulităţii unui act juridic. 

Prin cererea care formează obiectul dosarului în discuţie, intimata-reclamantă tinde ca 
Sentinţa nr. 3965/2012 să producă efecte erga omnes. 

În esenţă, ceea ce reclamantul încearcă este să eludeze diferenţele existente între 
efectele produse de constatarea nulităţii şi admiterea unei excepţii de nelegalitate. 

În realitate, un reclamant nu se poate prevala de admiterea excepţiei de nelegalitate în 
afara litigiului în care această excepţie a fost admisă. Cu atât mai puţin nu se pot recunoaşte 
drept efecte ale admiterii unei excepţii de nelegalitate producerea de consecinţe erga omnes, o 
astfel de solicitare fiind contrară dispoziţiilor legale, şi deci inadmisibilă. 

Faţă de cele arătate, se impunea admiterea excepţiei inadmisibilităţii. 
  Excepţia inadmisibilităţii acţiunii, raportat la cadrul procesual în care s-a 

pronunţat sentinţa despre care se susţine că nu a fost pusă în executare. încălcarea şi aplicarea 
greşită a prevederilor art. 24 din Legea nr. 554/2004 coroborat cu art. 87 şi urmat, din Legea 
nr. 215/2001. 

Sentinţa civilă nr. 3965/06.04.2012 a fost pronunţată în contradictoriu cu Consiliul 
Judeţean Alba, care este un organ deliberativ, o autoritate a administraţiei publice locale, 
constituită la nivel judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi 
municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean, conform art. 87 din 
Legea nr. 215/2001. 

Or, Consiliul Judeţean, ca organ deliberativ nu are un conducător cu drept de 
reprezentare legală. Pe cale de consecinţă, Consiliul Judeţean nu poate fi obligat la plata 
despăgubirilor prevăzute de art. 24 din Legea nr. 554/2004. 

De altminteri, în legătură cu acest aspect în practică s-a reţinut: „autoritatea publică 
care a fost parte în litigiu este Consiliul Local al Municipiului Oradea, acesta fiind Insă un 
organ deliberativ, care nu are un conducător cu drept de reprezentare legală. în consecinţă, nu 
poate fi obligat nici la achitarea sumei reprezentând amendă şi nici la plata sumelor 
reprezentând despăgubiri."  - s.n. 

           Pe cale de consecinţă, raportat la cadrul procesual în care s-a pronunţat sentinţa 
nr. 3965/06.04.2012 (acţiune demarată de intimata-reclamantă care a stabilit cadrul 
procesual), este evident că cererea intimatei-reclamante în raport de prevederile art. 24 din 
Legea nr. 554/2004 este inadmisibilă şi faţă de inexistenţa unui conducător al autorităţii 
publice obligate la executarea sentinţei. 

Prima instanţă însă nu analizează acest aspect, rezumându-se la a reţine de o manieră 
generală că aspectul invocat de subscrisul nu reprezintă în impediment, de unde transpare şi o 
nemotivare a acestei soluţii (art. 488 pct. 6 NCPC). 

Excepţia inadmisibilităţii acţiunii, raportat la neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de 
art. 905 NCPC. încălcarea şi aplicarea greşită a prevederilor art. 24 din Legea nr. 554/2004 şi 
905 NCPC - motive de recurs prevăzute de art. 488 pct. 5 şi 8 NCPC. 

În condiţiile în care prevederile art. 24 alin. 2-21 din Legea nr. 554/2004 (în forma de 
la data introducerii acţiunii ) conţin o normă de trimitere, fără nicio excepţie, la prevederile 
art. 905 NCPC, rezultă cu evidenţă că aceste dispoziţii sunt aplicabile întocmai şi în privinţa 
executării unei hotărâri în materia contenciosului administrativ. 

De altminteri, contrar celor reţinute de prima instanţă, nu subzistă nicio 
incompatibilitate între prevederile art. 24 şi prevederile art. 905 NCPC, de vreme ce, pe de-o 
parte, legiuitorul trimite în mod expres la acestea din urmă care vizează ipoteza în care 
obligaţia de a face sau a nu face „nu poate fi îndeplinită prin altă persoană", iar pe de altă 
parte intimata-reclamantă se prevalează de o pretinsă neexecutare a unei obligaţii de a face. 
Or, premisele prevăzute de art. 905 alin. 1 NCPC au în vedere demararea fazei executării 
silite, în sensul formulării unei cereri de executare silită, încuviinţarea corespunzătoarea a 
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executării şi comunicarea acesteia, demersuri care nu sunt contrare art. 24 din Legea nr. 
554/2004, ci rămân aplicabile potrivit chiar menţiunilor alin. 21 al normei speciale de 
trimitere şi tezei finale a alin. 2 care specifică expres „în condiţiile" textului din codul de 
procedură civilă. Jurispudenţa evocată de reclamanţi din anul 2010 şi reţinută de prima 
instanţă porneşte de la o altă formulare a textului legal (care trimitea doar la despăgubiri, iar 
nu la prevederile art. 905 NCPC), aşa încât nu este incidenţă în speţă. 

Din această perspectivă, intimata-reclamantă nefăcând dovada îndeplinirii unor 
condiţii prealabile pentru solicitarea aplicării măsurilor în discuţie, cererea prin care tinde la 
aplicarea unor măsuri pecuniare împotriva subscrisului prin formularea directă a acesteia în 
faţa instanţei apare inadmisibilă. 

 Referitor la soluţia pronunţată pe fondul cauzei 
Sentinţa recurată cuprinde motive străine de natura pricinii şi apare contradictorie în 

raport de natura şi obiectul cererii introductive - motiv de recurs prevăzut de art. 488 alin. 1 
pct. 6 teza NCPC. Insuficienta cercetare a fondului cauzei. 

Pentru a pronunţa sentinţa recurată prima instanţă porneşte de la premise străine 
naturii pricinii cu care a fost învestită si cuprinde motive contradictorii, ignorând natura şi 
modul de derulare a procedurii de atribuire a unor trasee judeţene. 

De altminteri, mare parte din apărările invocate de subscrisul în cadrul actelor 
procedurale depuse la dosarul cauzei (întâmpinare, note scrise) au fost necercetate. 

Astfel, pentru respingerea apărărilor subscrisului, prima instanţă, se raportează la 
aspecte străine de natura pricinii şi contradictorii:faţă de apărarea în raport de răspunsurile 
primite de la gestionarul şi operatorul sistemului electronic CNMSI/AADR (gestionarul şi 
operatorul sistemului electronic de atribuire a traseelor judeţene)  efectuate în vederea punerii 
în executare a sentinţei de care se prevalează intimata-reclamantă prin sentinţa recurată se 
reţine faptul că „imposibilitatea modificării bazelor de date actuale cu cele aferente unui 
vechi program de transport nu constituie o împrejurare exonertoare de răspundere" (p. 18 din 
Sentinţă) pretinzându-se că subscrisul aveam obligaţia de relua procedura de atribuire de la 
ultimul act valabil „ceea ce însemna adoptarea în locul HCJ nr. 108/2008 si HCJ nr. 69/2008, 
respectiv în locul Hotărârii Comisiei paritare nr. 1/2008 a unor acte echivalente", iar pe baza 
acestora „s-ar fi procedat la modificarea bazelor de date" (p. 18). în acelaşi sens, se reţine în 
mod greşit faptul că „în lipsa acestor hotărâri care să le înlocuiască pe cele anulate, nici 
sistemul electronic gestionat de Centrul Naţional de Management pentru societatea 
Informaţională a României şi nici calendarul avut în vedere de Guvernul României, 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (f. 176-178), nu mai puteau fi 
adoptate tehnic întrucât vechile prevederi referitoare la traseele mai sus menţionate nu 
fuseseră înlocuite de Consiliul Judeţean Alba respectiv de către Comisia Paritară" (pag. 19 
din Sentinţă). 

Însă această abordare se dovedeşte în concret străină de natura cauzei pornind de la 
aspecte care nu se verifică în speţă în raport de modul de reglementare al procedurii de 
atribuire a unui traseu judeţean, a menţiunilor din titlul în discuţie şi actelor evaluate de prima 
instanţă:în primul rând, se porneşte de la o premisă greşită ignorându-se caracterul naţional al 
sistemului de atribuire electronică gestionat de CNMSI/AADR, pretinzându-se că acesta ar 
putea fi modificat în raport de actele administrative emise de fiecare Consiliu Judeţean în 
parte. însă, sistemul de atribuire electronică este o platformă, respectiv un sistem naţional, 
astfel cum rezultă din prevederile art. 19 alin. 1-2 din Anexa la Ordinul nr. 353/2007, art. art. 
5 lit. a) H.G. nr. 143/2009 şi art. 5 din HG nr. 1132/2013, prin intermediul căreia Consiliile 
Judeţene organizează şedinţe de atribuire (având în vedere certificatul digital pentru care se 
achită un tarif), în baza unui calendar care reprezintă „succesiunea etapelor desfăşurării unei 
şedinţe de atribuire" (în acest sens art. 24 alin. 2 din Normele aprobate prin Decizia 
Vicepreşedintelui CNMSI nr. 1042/14.01.2013). Or, potrivit normelor în materie la data 
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începerii calendarului unei şedinţe de atribuire (calendar comunicat prin adresa nr. 
3751/20.03.2013, iar mai apoi prin adresa nr. 15683/03.10.2013), CNMSI era ţinut la a pune 
la dispoziţia utilizatorilor de tip Consilii Judeţene facilitatea de a introduce traseele care 
urmează a fi atribuie prin sistem electronic naţional. însă, după cum rezultă din răspunsurile 
CNMSI, la data stabilită în calendarele transmise nu ni s-a deschis accesul în sistem 
invocându-se o imposibilitate tehnică. în al doilea rând, se inversează succesiunea etapelor 
unei proceduri de atribuire în materie, pretinzându-se că Hotărârea Comisiei paritare ar fi 
trebuit adoptată înainte de obţinerea rezultatelor electronice, astfel că în baza aceşti hotărâri s-
ar fi putut proceda la „modificarea bazelor de date" ale CNMSI. însă, observând prevederile 
art. 19 alin. 1-2 din Anexa la Ordinul nr. 353/2007, precum şi procedura derulată anterior, 
rezultă cu evidenţă că Hotărârea Comisiei Paritare se emite tocmai în baza rezultatelor 
electronice, astfel că acestea trebuie să fie anterioare emite hotărârii în discuţie. 

De asemenea, în cadrul hotărârii recurate are loc o confuzie între programele de 
transport în discuţie, respectiv programul nou şi programul vechi de transport la care fac 
referire adresele CNMSI. Astfel, titlul de care se prevalează intimata-reclamantă are în vedere 
Programul de transport aferent anilor 2008-2011 a cărui valabilitate a fost prelungită succesiv 
prin diverse acte ca urmare a unor litigii care a făcut imposibilă intrarea în vigoare a altui 
program de transport („programul vechi"). La nivel naţional,având în vedere că prin O.G. nr. 
27/2010 a fost prelungit Programul de transport aferent anilor 2008-2011 până la data de 
30.04.2013 urma să intervină un nou program de transport, respectiv Programul de transport 
aferent anilor perioadei 01.05.2013-30.06.2019 , atribuirea traseelor din acest program 
urmând a se face prin sistemul electronic naţional care a fost între timp modificat în vederea 
derulării şedinţelor aferente acestuia („programul nou"). însă, astfel cum rezultă şi din adresa 
ministerului de resort depusă la dosarul cauzei, Ordinul nr. 1614/2012 care stabilea criteriile 
de atribuire a fost suspendat, astfel că la data de 19.04.2013 a intervenit un nou act normativ 
de prelungire a programului vechi până la sfârşitul anului 2013 (OUG nr. 30/2013). De 
altminteri, această confuzie persistă şi în descrierea premiselor reţinute de prima instanţă: se 
trimite la adresa nr. 15917/08.10.2013 care conţine calendarul de atribuire pentru noul 
program aferent anilor 2013-2019 (program care nu are legătură cu vechiul program), 
reţinându-se că nu face referire la punerea în executare a titlului reprezentat de sentinţa nr. 
3965/2012. însă, adresa menţionată vizând un alt program de transport nu avea cum să facă 
referire la titlul în discuţie. Adresa menţionată vine să confirme teza menţionată anterior, 
respectiv faptul că pentru atribuirea traseelor din programul aferent anilor 2013-2019 urmau 
să fie derulate noi şedinţe de atribuire prin sistemul electronic actualizat cu normele 
aplicabile la nivel naţional pentru noul program. Or, coroborând acest aspect cu răspunsul 
CNMSI, rezultă cu evidenţă că imposibilitatea tehnică la care se trimite se datorează 
modificărilor platformei în vederea derulării noului program de transport aferent anilor 2013-
2019 si nu are nicio legătură cu „adoptarea" în locul actelor vizate de titlul de care se 
prevalează intimata-reclamantă. 

De altminteri, această teză a fost expusă în mod clar în răspunsul CNMSI prin Adresa 
nr. 3751/20.03.2013 care trimite la demararea de către ARR a şedinţelor de atribuire aşa încât 
„informaţiile necesare derulării noilor şedinţe de atribuire au fost actualizate", iar „SAET a 
fost modificată software astfel încât sa răspundă noilor modificări legislative care aduc in 
prezent criterii de calificare noi, criterii ce nu se aplicau pe vechiul program de transport", 
deci aspecte fără nici o legătură cu problema „înlocuirii" actelor administrative particulare la 
care trimite prima instanţă, pornind de la premise străine pricinii. în continuare, confuzia cu 
noul program persistă reţinându-se în contextul analizei executării titlului că operatorul 
sistemului electronic a comunicat calendarul de atribuire pentru perioada 01.01.2014-
30.06.2019, calendar însă care nu priveşte reluarea procedurii pentru vechiul program de 
transport, ci confirmă împrejurarea că operatorul sistemului electronic urma să deruleze în 
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aceeaşi perioadă şedinţe de atribuire a noului program pentru care susţine, prin răspunsurile 
sale, că a compatibilizat sistemul, aşa încât pretinde că este în imposibilitate tehnică de a 
modifica platforma electronică în raport de criteriile prevăzute pentru programul aferent 
anilor 2008-2011. 

În mod asemănător, prin hotărârea recurată, trimiţându-se la calendarele stabilite prin 
Adresa Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, se reţine că ar viza 
procedura reluată în baza titlului în discuţie, deşi rezultă cu prisosinţă că respectivul calendar 
priveşte noul program de transport (2013/2014-2019) care ar fi trebuit să înlocuiască 
programul de transport 2008-2011 (prelungit succesiv); 

În plus, contrar celor reţinute de prima instanţă, în legătură cu traseul indicat de 
intimata-apelantă M.T. S.R.L, prin titlul de care se prevalează în nu s-a dispus „desfiinţarea 
parţială" a HCJ nr. 108/2008, HCJ nr. 69/2008 astfel cum se reţine (pag. 17, 18), ci s-a admis 
excepţia de nelegalitate cu alte consecinţe (prevăzute expres de lege) decât nulitatea. 

În plus, pornindu-se de la viciile actelor analizate, în dispozitivul titlului executoriu, 
se trimite expres la reluarea procedurii pentru un traseu determinat, respectiv traseul nr. 092-
096 ale cărui repere au fost analizate în considerentele hotărârii aşa încât în mod corect prin 
HG nr. 41/2013 am luat act de cele dispuse de instanţă, subscrisul neputâd stabili un alt traseu 
în vederea reluării procedurii, respectiv reluarea fazei electronice ale cărei rezultate s-a 
considerat că au fost viciate (în raport de vechime, mijloace de transport), urmând ca în baza 
acestora Comisia Paritară să facă propunerile de atribuire. 

În concluzie pornind de la premisele greşite menţionate anterior, prima instanţă a 
analizat „imposibilitatea tehnică" de derulare a calendarului de atribuire pentru şedinţa de 
atribuire solicitată de subscrisul prin adresele formulate către CNMSI/AADR în legătură cu 
executarea sentinţei nr. 3965/2012 cu referire la aspecte total străine de natura cauzei. 
„Adoptarea" unor noi acte administrative în locul celor pretins anulate nu putea conduce la 
modificarea sistemului naţional care este unic pentru toată tara cu consecinţa înlăturării 
„imposibilităţii tehnice" de modificare a bazelor de date invocată de CNMSI. 

 Modificarea bazelor de date ale platformei electronice nu se face în raport de 
actele individuale ale fiecărui Consiliu Judeţean. De altminteri, criteriile de atribuire în raport 
de care este realizată platforma electronică, sunt stabilite prin ordine ministeriale aplicabile la 
nivelul întregii ţări, iar nu prin actele administrative individuale ale fiecărui Consiliu 
Judeţean. 

În plus, observând adresele transmise de subscrisul către CNMSI/AADR rezultă că 
acestea indică în mod clar traseul avut în vedere pentru atribuire, în speţă traseul 092-096. iar 
potrivit calendarului propus în adresa iniţială transmisă către CNMSI (nr. 3751/20.03.2013) 
la data de 28.03.2013 urma să aibă loc afişarea traseelor respective. Imposibilitatea tehnică la 
care trimite gestionarul sistemului electronic tine de adaptarea platformei de derulare a 
şedinţelor de atribuire în raport de noul program de transport (2013-2019) şi nu are legătură 
cu înlocuirea actelor administrative. Hotărârea Comisiei paritare NU poate fi în nicio situaţie 
anterioară rezultatelor electronice care stau la baza emiterii acestora, iar în privinţa hotărârilor 
anterioare s-a admis excepţia de nelegalitate. nefiind desfiinţate. 

Pentru pronunţarea sentinţei recurate se trimite la situaţia altei societăţi vizate de alte 
menţiuni din dispozitivul aceluiaşi titlu, şi anume, T. S.R.L., care conţine dispoziţii total 
diferite de cele de care se prevalează intimata-reclamantă, ignorându-se astfel natura şi 
conţinutul dispozitivului titlului în discuţie, pornindu-se de la teze care nu au legătură cu 
situaţia din speţă. 

Astfel, observându-se dispozitivul titlului executoriu rezultă cu evidenţă că: 
în privinţa societăţii T. aceasta a fost desemnată direct câştigătoare prin dispozitivul 

sentinţei în urma stabilirii vechimii şi recalculării punctajului de către instanţă; 
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În privinţa societăţii M.T. s-a dispus doar reluarea procedurii de la ultimul act valabil, 
fără să fie desemnată câştigătoare. 

Or, schimbându-se în mod nejustificat natura dispozitivului titlului în discuţie, cu 
neobservarea conţinutului expres al acestuia care proba în mod indubitabil faptul că s-a 
dispus doar reluarea procedurii în privinţa celei de-a doua societăţi, iar nu desemnarea directă 
în calitate de câştigător, ceea ce presupunea alte etape pentru executarea respectivului titlu 
(inclusiv parcurgerea fazei rezultatelor electronice) hotărârea recurată cuprinde motive străine 
de natura pricinii. 

În continuare, pentru justificarea „neexecutării" titlului în discuţie se pretinde o 
analogie cu pretinsa „executare" prin HCJ Alba nr. 184/2014 a Sentinţei civile nr. 
16711/17.12.2013 pronunţate de Tribunalul Cluj în dosarul nr. .../2013 prin care s-a dispus 
suspendarea efectelor HCJ nr. nr. 197/2012 (care vizează adoptarea noului program de 
transport aferent anilor 2013-2019). Or, o atare abordare nu are legătură cu cauza dedusă 
judecăţii cele două ipoteze nefiind echivalente, iar ipoteza „executării" unei sentinţe de 
suspendare a efectelor unei hotărâri nu este susţinută în drept. Suspendarea efectelor noului 
program de transport coroborat cu caracterul de utilitate publică a condus la luarea unor 
măsuri de urgenţă pentru asigurarea acestui serviciu în regim de urgenţă, faţă de 
imposibilitatea aplicării noului program ca urmare a suspendării efectelor sale. Ne întrebăm 
care erau rezultatele care să permită atribuirea traseului către M.T. SRL, de vreme acestea nu 
au fost furnizate de CNMSI în cadrul procedurii reluate. 

Mai mult, pornind de la aspecte care nu se verifică în speţă, se pretinde că respectiva 
„măsură de prelungire" putea fi adoptată în vederea punerii în executare a dispoziţiilor din 
Sentinţa civilă nr. 3965/2012, ignorându-se astfel conţinutul hotărârilor de „prelungire" şi 
natura titlului executoriu care prevede în mod expres „reluarea procedurii", iar nu desemnarea 
direct în calitate de câştigător a intimatei-reclamante. Practic, prima instanţă, pretinde 
executarea titlului în discuţie nu prin „reluarea procedurii", ci pur şi simplu prin adoptarea 
unei hotărâri de prelungire a programului în favoarea intimatei-reclamante, fără însă să arate 
care sunt dispoziţiile legale care ar permite un asemenea demers raportat la dispoziţiile de 
reluare a procedurii şi în absenţa rezultatelor/clasamentului care să justifice o atribuire. Este 
evident că o asemenea abordare excede titlului, fiind străină naturii cauzei. 

Dispunându-se reluarea procedurii, fără nicio rezervă, nu se poate pretinde că 
procedura ar trebui reluată într-o altă manieră decât în forma iniţială, respectiv prin derularea 
fazei electronice în măsură să furnizeze clasamentul care să stea la baza atribuirii licenţei. A 
reţine altfel, ar însemna o interpretare nelegală a titlului executoriu dincolo de limitele 
efectelor acestuia. 

În plus, contrar aspectelor reţinute de prima instanţă, o serie de acte administrative 
ulterioare rămânerii irevocabile titlului executoriu au actualizat traseul nr. 092-096, ţinând 
cont de indicaţiile date prin sentinţa nr. 3965/2012, îndreptându-se astfel viciile constatate de 
prima instanţă, inclusiv în privinţa incompatibilităţii (fiind adoptate într-o componenţă 
distinctă).  

Se mai arată că:în cadrul Anexei la HCJ Alba nr. 63/25.04.2013 intitulată „Programul 
de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 1 iulie 2008-31 
decembrie 2013, în judeţul Alba" este menţionat programul de transport inclusiv pentru acest 
traseu;prin HCJ Alba nr. 116/31.06.2014 privind actualizarea programului de transport 
judeţean de persoane prin curse regulate se aprobă actualizarea programului de transport 
public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.07.2008-31.12.2013, în 
anexe fiind cuprinse inclusiv detaliile traseului 092-096. 

Hotărârea recurată conţine o serie de argumente contradictorii, făcându-se o mixtură 
între mai multe proceduri care vizează aspecte distincte potrivit reglementărilor aferente. 
Astfel, pe de-o parte, se pretinde faptul că reluarea procedurii ar fi presupus în succesiunea 
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lor readoptarea a 3 acte (HCJ 108/2008, HCJ nr. 69/2008, Hotărârea Comisiei Paritare nr. 
1/2008), iar potrivit art. 19 din Ordinul nr. 353/2007 emiterea celui de-al treilea act este 
precedat de faza electronică. Cu toate acestea însă, demersurile privind faza electronică sunt 
apreciate de instanţă fără relevanţă în speţă. Pe de altă parte, în legătură cu aceeaşi executare 
se pretinde că în vederea punerii în executare a titlului trebuia să adoptăm un act de 
prelungire parţială a programului de transport. Aceasta cu neobservarea conţinutului HCJ la 
care se face referire şi care trimite la o prelungire temporală. De altminteri, în dosarul nr. 
.../117/2013 intimata-reclamantă se prevalează chiar de prelungirile programului pentru a 
pretinde despăgubiri şi după data rămânerii irevocabile a titlului, aşa încât analiza primei 
instanţe nu se verifică. 

Mai mult, considerentele hotărârii se dovedesc contradictorii, în condiţiile în care se 
reţine nesocotirea prevederilor art. 19 aii. 4 din Ordinul nr. 353/2007 prin faptul că nu s-ar fi 
convocat Comisia paritară, deşi termenul de 5 zile curge potrivit articolului menţionat şi 
reprodus în sentinţă de la afişarea rezultatelor privind traseele atribuite, adică afişarea 
rezultatelor atribuirii electronice. în condiţiile în care am invocat şi dovedit împrejurarea că 
aceste rezultate nu ne-au fost comunicate şi afişate de CNMSI la data stabilită pentru şedinţa 
de atribuire prin adresele trimise, pretinsa neconvocare în termenul menţionat apare lipsită de 
orice suport concret. 

Din această perspectivă, este vorba de o omisiune de a analiza şi cerceta, în mod 
efectiv cauza, în raport de situaţia juridică şi de fapt dedusă judecăţii, încălcându-se astfel 
dreptul subscrisei la un proces echitabil consacrat de art. 6.1 Din Convenţia Europeană a 
Drepturilor Omului. Problemele deduse judecăţii nu au fost examinate în mod real prin 
hotărârea recurată, de vreme ce din considerente transpar o serie de premise fără legătură cu 
speţa de faţă. 

Referirile la diverse hotărâri, adrese şi prevederi, dincolo de conţinutul evident al 
acestora, nu sunt în măsură să răspundă cerinţelor ce ţin de motivarea hotărârii şi aferente 
unui proces echitabil. Prima instanţă nu analizează în mod concret dacă în raport de specificul 
procedurii de atribuire reglementat şi demersurile subscrisului efectuate în limitele 
competenţelor există o culpă reală în executare de natură să conducă la aplicarea de 
penalităţi. Din observarea considerentelor în discuţie, transpare existenţa unor motive străine 
de natura pricinii, a unor motive contradictorii şi a unei nemotivări în raport de aspectele 
supuse analizei, ceea ce justifică încadrarea în motivul de recurs prevăzut de art. 488 alin. 1 
pct. 6 NCPC cu consecinţa casării hotărârii recurate. 

Hotărârea a fost pronunţată cu încălcarea regulilor de procedură a căror nesocotire 
atrage nulitatea şi cuprinde motive contradictorii - motive de recurs prevăzute de art. 488 pct. 
5, 6 NCPC. 

Dispozitivul titlului executoriu de care se prevalează intimata-reclamantă cuprinde 
mai multe dispoziţii în raport de fiecare din cele trei societăţi reclamante/interveniente în 
respectiva cauză. 

Prin intermediul cererii introductive M.T. a înţeles să se prevaleze de partea din 
dispozitivul sentinţei în legătură cu traseul care o viza, respectiv traseele 092-096 şi pretinsa 
neexecutare a dispoziţiei de reluare a procedurii pe acest traseu. 

Menţionează că, prevalându-se de o altă menţiune din dispozitivul aceleiaşi hotărâri şi 
care vizează alt traseu, A.T. a formulat o cerere în temeiul art. 24 din Legea nr. 554/2004 care 
face obiectul unui alt dosar (.../2014). 

Cererea de conexare a celor dosare a fost respinsă (prin încheierea din data de 
26.11.2014) cu motivarea că „judecata având ca obiect drepturi şi interese distincte şi niciuna 
dintre hotărâri nu influenţează hotărârea care se va pronunţa în cealaltă cauză". 

          Cu toate acestea, prin sentinţa recurată prima instanţă evaluează, cu depăşirea 
principiului disponibilităţii (art. 9 alin. 2 NCPC), respectiv limitelor învestirii enunţate cu 
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ocazia discutării conexării, şi problema traseului 052-054 care nu vizează M.T. şi care face 
obiectul altui dosar (.../2014). în acest sens, amintim penultimul şi ultimul paragraf din pag. 
18 al Sentinţei în care se trimite în mod expres şi la traseele 053-054 deşi nu au făcut obiectul 
cauzei şi contrazicând cele reţinute cu ocazia conexării. 

Hotărârea a fost dată cu încălcarea şi aplicarea greşită a normelor de drept material 
incidente în speţă - motiv de recurs prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 8 NCPC 

Încălcarea şi aplicarea greşită a prevederilor art. 19 alin. 1-2 din Anexa la Ordinul nr. 
353/2007 al Ministrului internelor şi reformei administrative pentru aprobarea Normelor de 
aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 coroborat cu art. 37 din 
Legea nr. 92/2007. 

  Art. 19 alin. 1-2 din Anexa la Ordinul nr. 353/2007 al ministrului internelor şi 
reformei administrative pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport 
public local nr. 92/2007 (act normativ la care trimit ambele hotărâri) în forma în vigoare la 
data emiterii celor două hotărâri prevedea:„(1) Traseele cuprinse în programele de transport 
judeţene se atribuie operatorilor de transport rutier, în cadrul unei şedinţe de atribuire, de 
către comisia paritară.(2) Atribuirea traseelor se va face electronic prin sistemul naţional, 
pentru fiecare judeţ, urmând ca pe baza rezultatelor acesteia comisia paritară să emită o 
hotărâre privind traseele atribuite." 

     Prevederile mai sus arătate au fost modificate prin Ordinul nr. 182/2011, după cum 
urmează:„(1) Licenţele de traseu se atribuie prin hotărâre a consiliului judeţean, pe baza 
propunerilor comisiei paritare, şi se emit/se eliberează de către agenţia ARR respectivă.(2) 
Atribuirea traseelor se va face electronic prin sistemul naţional, pentru fiecare judeţ, urmând 
ca pe baza rezultatelor acesteia comisia paritară să emită propuneri privind traseele atribuite."  

Or, art. 37 alin. 2,3,5, şi 10 din Legea nr. 92/2007 la care trimite hotărârea recurată nu 
poate fi interpretat în contra normelor date în legătură cu această lege (Ordinul nr. 353/2007) 
care trimite la atribuirea electronică la nivel naţional. în plus, de vreme ce titlul de care se 
prevalează intimata-reclamantă a dispus reluarea procedurii de la ultimul act valabil, fără să 
stabilească excepţii în privinţa modalităţii de atribuire, nu se poate pretinde aplicarea 
respectivului titlu prin urmarea altei modalităţi de atribuire. 

Rezultă aşadar cu evidenţă că, în pofida, aspectelor reţinute în cadrul hotărârii 
recurate:atribuirea unui traseu judeţean se face în mod electronic prin sistemul naţional 
gestionat de o altă entitate; sistemul nu este unul propriu Consiliului Judeţean Alba şi nici nu 
este modificat în raport de actele administrative emise de subscrisul;în absenţa rezultatelor 
atribuirii electronice, Comisia paritară nu poate proceda la atribuire (în varianta anterioară 
modificării intervenite prin Ordinul nr. 182/2011), respectiv formularea unor propuneri de 
atribuire (în varianta de după modificarea intervenită prin Ordinul nr. 182/2011). De 
altminteri, astfel cum s-a confirmat şi în jurisprudenţa instanţei supreme  lista cu rezultatele 
atribuirii electronice emisă de această entitate în calitate de gestionar şi operator al sistemului 
electronic reprezintă „acte premergătoare" actului administrativ, deci apreciem noi, o condiţie 
sine qua non pentru emiterea actului administrativ. 

Din această perspectivă, demersurile pentru derularea fazei electronice şi stabilirea 
rezultatele atribuirii în procedura reluată nu reprezintă „o activitate care nu se subsumează 
punerii în executare a hotărârii judecătoreşti" (pag. 19 din sentinţă). Din contră, dispoziţiile şi 
jurisprudenţa amintită confirmă că acestea sunt acte necesare emiterii actelor administrative. 

  În absenţa rezultatelor, nu se poate imputa subscrisului neadoptarea hotărârii 
finale de atribuire, care nu a putut fi pusă pe ordinea de zi în absenţa rezultatelor menţionate. 
Faţă de menţiunile din dispozitivul hotărârii de care se prevalează, intimata-reclamantă nu a 
fost desemnată direct câştigătoare cu eliminarea etapei rezultatelor electronice. De altminteri, 
nu s-a făcut dovada că subscrisul în calitate de organ deliberativ am exprimat un vot 
împotriva executării hotărârii. 
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Pornind de la aceste aspecte nu se poate pretinde nesocotirea prevederilor art. 37 alin. 
2,3,5 şi 10 din Legea nr. 92/2007, de vreme ce din interpretarea dată acestora de Ordinul nr. 
353/2017 se verifică teza juridică a subscrisului potrivit căruia faza electronică face parte din 
procesul de atribuire reluat. 

În plus, prima instanţă trimiţând ia pretinsa nesocotire a art. 18 lit. d) din Legea nr. 
92/2007, dincolo de faptul că porneşte de la premise greşite (subscrisul actualizând 
programul după rămânerea irevocabilă a titlului în discuţie) face o confuzie între hotărârile de 
actualizarea unui program de transport şi hotărârile finale de atribuire a unui traseu. Astfel, 
potrivit art. 17 din Ordinul nr. 353/2007 (iar nu art. 9 cum reţine în mod nejustificat prima 
instanţă care vizează transportul local) sunt indicate elementele în legătură cu care pot fi 
actualizate programele de transport în perioada de valabilitate şi care nu includ o reatribuire a 
traseului. Practic se menţine regula atribuirii traseelor în baza rezultatelor electronice. Or, 
subscrisul am evidenţiat şi am actualizat corespunzător prin HCJ 63/25.04.2013 şi HCJ Alba 
nr. 116/31.06.2014 programul de transport (în acord cu exigenţele titlului de care se 
prevalează intimata-reclamantă), înlăturându-se viciile programului iniţial, însă hotărârea 
finală de atribuire nu putea fi emisă în absenţa punctajului final - care este în sarcina unei 
entităţi nesubordonate subscrisului (CNMSI/AADR) faţă de care am întreprins demersuri 
repetate. 

În aceste condiţii, pretinsa nesocotire a obligaţiilor subscrisului, coroborat cu 
atribuţiile concrete care ne revin, evaluate prin raportare la înţelesul corect al textelor legale 
în discuţie, nu îşi găseşte suport. 

încălcarea şi aplicarea greşită a prevederilor art. 24 din Legea nr. 554/2004. 
Din interpretarea prevederilor art. 24 din Legea nr. 554/2004 rezultă că identificarea 

unei culpe este o condiţie-premisă pentru aplicarea art. 24 din Legea nr. 554/2004.  
Or, ceea ce se reţine în cadrul hotărârii recurate în privinţa subscrisului este pretinsa 

neadoptare potrivit art. 94-97 a hotărârilor „menţionate în vederea punerii în executare 
întocmai a titlului executoriu" (pag. 29 din Sentinţă), respectiv a prevederilor art. 37, 18 lit. d) 
din Legea nr. 92/2007. 

Or, Consiliul Judeţean este o autoritate deliberativă a administraţiei publice locale, 
constituită la nivel judeţean. în speţă, nu există un refuz nejustificat de adoptare a unei 
hotărâri, de altminteri, hotărârea finală de atribuire neputând fi supusă votului Consiliului 
Judeţean în condiţiile în care lipseau rezultatele/clasamentul atribuirii reluate. 

Pornind de la premisele descrise anterior şi de la o interpretare corespunzătoare a 
dispoziţiilor incidente, rezultă că subscrisul am întreprins o serie de demersuri care dovedesc 
îndeplinirea atribuţiilor care îmi reveneau în legătură cu executarea sentinţei irevocabile în 
limita competenţelor conferite prin lege în interiorul termenului de 30 de zile prevăzut de art. 
24 din Legea nr. 554/2004. 

Astfel, după cum a arătat anterior, potrivit Ordinului nr. 353/2007 atribuirea se face 
electronic printr-un sistem operat de către o altă entitate, Comisia paritară având competenţa 
de a emite hotărârea de atribuire doar pe baza acestor rezultate, iar în varianta modificată a 
Ordinului de a formula propuneri în baza rezultatelor electronice, hotărârea de atribuire fiind 
emisă în temeiul acestora de Consiliul Judeţean. De altminteri, în temeiul art. 97 alin. 1 din 
Legea nr. 215/2001 „în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul judeţean adoptă hotărâri 
cu votul majorităţii membrilor prezenţi, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de 
organizare şi funcţionare a consiliului cere o altă majoritate." Astfel, în materie, avem o 
competenţă dependentă de rezultatele electronice furnizate de o altă entitate care gestionează 
şi operează sistemul electronic, care nu se află în subordonarea recurentului şi pentru care nu 
poate fi ţinuţi a răspunde. 
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Din perspectiva atribuţiilor de care dispunea, a procedat cu bună-credinţă la reluarea 
procedurii în interiorul termenului de 30 de zile de la rămânerea irevocabilă a titlului, după 
cum urmează: 

Au fost efectuate demersurile necesare pentru reluarea procedurii adresându-ne 
Centrului Naţional de Management pentru Societatea Informaţională (gestionarul sistemului 
de atribuire electronică de la acel moment) pentru derularea prin sistemul electronic naţional 
(aşa cum prevăd normele aplicabile) a procedurii de atribuire pentru traseul în discuţie. 
Astfel, prin adresa nr. 3751/20.03.2013, am solicitat Centrului Naţional de Management 
pentru Societatea Informaţională derularea procedurii de atribuire pentru traseele judeţene 
corespunzătoare traseelor în discuţie, întocmindu-se în cuprinsul aceluiaşi înscris Calendarul 
pentru organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 41/27.03.2013 privind punerea în executare a Sentinţei 
civile nr. 3965/2012 pronunţată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. …/2008. 

A fost evidenţiat programul de transport prin HCJ 63/2013 (înlăturându-se viciile 
hotărârii iniţiale) şi a fost actualizat prin HCJ nr. 116/2014. 

Au fost efectuate o serie de demersuri suplimentare la CNMSI/ AADR şi ministerul 
de resort. 

Astfel, de vreme ce una dintre etapele-premisă ale procedurii de atribuire a traseelor 
implică în concret parcurgerea unui proces care se realizează prin intermediul unei 
infrastructuri informatice la nivel naţional, gestionată de C.N.M.S.I. (în prezent Agenţia 
pentru Agenda Digitală a României), Consiliul Judeţean Alba nu avea competenţă de a 
proceda în altă manieră ci, doar să ia act de prevederile sentinţei civile nr. 3965/2012 şi să 
iniţieze reluarea procedurii transmiţând solicitarea de derulare a procedurii de atribuire prin 
sistem electronic către această instituţie potrivit calendarului propus. Amintim că în raport de 
prevederilor incidente, hotărârea de atribuire a unui traseu nu poate fi emisă în absenţa 
rezultatelor atribuirii electronice, prin care practic îi este furnizat autorităţii contractante 
punctajul şi clasamentul atribuirii. în măsura în care CNMSI ar fi urmat calendarul transmis 
la data de 15.04.2013 trebuia să ne furnizeze rezultatele atribuirii electronice - premisa 
actului administrativ de atribuire. 

Însă, astfel cum a arătat în prima parte a prezentului, urmare a acestei solicitări, 
Centrul naţional de Management pentru Societatea Informaţională a răspuns (prin adresa nr. 
244/22.03.2013) că este în imposibilitate de a modifica bazele de date actuale cu baze de date 
aferente unui vechi program de transport şi că aplicaţia SAET a fost modificată software 
astfel încât să corespundă noilor modificări legislative care aduc criterii de calificare noi, 
criterii ce nu se aplicau în vechiul sistem de transport. Astfel, deşi subscrisul am întreprins 
demersurile care ne reveneau pentru reluarea procedurii, solicitând instituţiei competente 
derularea acesteia potrivit unui calendar, acesta din urmă a invocat diverse impedimente 
tehnice ce ţin de sistemului electronic, pentru care nu a dat curs calendarului de atribuire 
electronică şi, în cele din urmă, nu ne-a furnizat listele cu rezultatele necesare pentru 
desemnarea câştigătorului. 

Or, în aceste condiţii nu se poate reţine culpa subscrisului în legătură cu pretinsa 
neexecutare a hotărârii în discuţie. 

Faţă de competenţele subscrisului şi lipsa raporturilor de subordonare, nu puteam 
impune gestionarului sistemului informatic o anumită conduită, având doar posibilitatea de a 
solicita acestei entităţi derularea procedurii potrivit unui calendar, la finalul căruia entitatea 
menţionată era ţinută să ne furnizeze rezultatele atribuirii electronice. 

Totodată subliniază că din dispozitivul sentinţei civile nr. 3965/2012 rezultă că 
subscrisul trebuia să reluăm procedura de la ultimul act valabil, fără să se pună în discuţie un 
anumit rezultat al atribuirii. însă, de vreme ce reluarea procedurii a fost demarată (în limitele 
competenţelor de care dispuneam) solicitându-se gestionarului sistemului electronic derularea 
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prin infrastructura informatică a procedurii şi s-a emis o hotărâre de punere în executare a 
sentinţei în discuţie, este greşit a se trece la interpretarea şi aprecierea executării realizate în 
aceste circumstanţe, neputându-se garanta un anumit rezultat al respectivei licitaţii. Din 
această perspectivă nu se poate pretinde că nu s-a reluat procedura, chiar dacă rezultatul nu 
este cel sperat de intimata-reclamantă (sentinţa în discuţie nu prevede emiterea unei hotărâri 
de atribuire a traseului reclamantei şi nici nu o desemnează câştigător). Prin urmare, 
executarea hotărârii trebuie raportată la dispozitivul sentinţei nr. 3965/2012, iar nu la premise 
străine. 

Cu alte cuvinte, instanţa de executare nu poate fi învestită în condiţiile art. 24 şi 25 
din Legea nr. 554/2004 cu analiza calităţii executării hotărârii judecătoreşti definitive şi 
irevocabile, astfel cum se procedează în sentinţa recurată. 

În consecinţă, faţă de aspectele mai sus arătate nu sunt îndeplinite condiţiile pentru 
aplicarea penalităţilor prevăzute de art. 24 din Legea nr. 554/2004. 

În speţă, se arată, nu suntem în prezenţa unui refuz nejustificat de executare şi a unei 
atitudini culpabile din partea subscrisului, ci am acţionat de o manieră rezonabilă pentru 
punerea în executare a hotărârii judecătoreşti în raport de competenţele pe care le avea 
recurentul. 

Aplicarea sancţiunii amenzii şi respectiv a penalităţilor prevăzute de art. 24 din Legea 
nr. 554/2004 este subsumată dovedirii unei culpe a pârâţilor chemaţi în judecată. Or, 
subscrisul nu numai că nu sunt în culpă în legătură cu executarea, ci elementele de 
circumstanţiere invocate de reclamantă în legătură cu executarea sunt generate de o terţă 
persoane gestionară a sistemului electronic de atribuire pentru care nu sunt ţinut a răspunde şi 
care invocă o imposibilitate tehnică. 

De altminteri, şi în dreptul comun al răspunderii răspunderea este înlăturată în ipoteza 
unui caz fortuit (art. 1351 NCC), respectiv atunci când este vorba de o împrejurare care nu 
poate fi împiedicată de cel chemat să răspundă, la fel şi atunci când este vorba de fapta unui 
terţ (art. 1352NCC). Or, subscrisul nu suntem în raporturi de subordonare cu gestionarul 
sistemului electronic care invocă aspecte tehnice pentru a justifica nederularea procedurii 
electronice şi furnizarea listei rezultatelor, premisă pentru emiterea hotărârii finale de 
atribuire. 

În fine, dacă se raportează la dispozitivul sentinţei de care se prevalează intimata-
reclamantă coroborat cu tezele art. 24 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 (să încheie, să 
înlocuiască sau să modifice actul administrativ, să elibereze un alt înscris sau să efectueze 
anumite operaţiuni administrative), rezultă că reluarea procedurii dispusă nu se circumscrie 
strict tezei eliberării unui anumit act administrativ cu un anumit conţinut. 

Din această perspectivă, demersurile efectuate de recurent echivalează executare, 
pentru că nu s-a dispus reluarea procedurii cu un anumit rezultat (astfel cum se pretinde), aşa 
încât prin hotărâre recurată s-a pornit de la o interpretare greşită a prevederilor art. 24 din 
Legea nr. 554/2004. 

În plus, hotărârea constituie titlu executoriu strict în limitele conţinutului 
dispozitivului, fără ca acesta să poată fi extrapolat.  

Or, prin hotărârea menţionată s-a dispus reluarea procedurii de la ultimul act valabil, 
fără să se atribuie direct traseul intimatei-reclamante. A decide altfel, înseamnă o extrapolare 
nepermisă a limitelor unui titlu, extinzându-se nepermis caracterul de titlu executoriu si la 
aspecte care nu au dobândit acest caracter, cu 

încălcarea regimului hotărârilor executorii configurat în materia executării hotărârilor. 
Mai mult, în condiţiile în care titlul de care se prevalează intimata-reclamantă nu are 

în vedere prelungirile programului de transport, hotărârea nu dobândeşte titlu executoriu 
pentru perioada de după expirarea valabilităţii iniţiale. 
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De altminteri, cu ocazia pronunţării hotărârii recurate s-a nesocotit şi regimului 
penalităţilor. 

Potrivit prevederilor art. 905 Noul C.proc.civ. instanţa „poate obliga pe debitor", deci 
nu este obligatorie aplicarea penalităţii. Pornind de la circumstanţele speţei, apreciem că nu 
se impune aplicarea deopotrivă de amenzi şi penalităţi, altminteri s-ar stabili o sarcină mult 
prea împovărătoarea care nu ar corespunde întocmai principiilor răspunderii civile delictuale 
şi s-ar constitui într-un mijloc de îmbogăţire fără justă cauză pentru reclamantă. 

În acest context nu este fără relevanţă faptul că reclamanta NU A DOVEDIT prin nici 
un mijloc de probă prejudiciul solicitat sub formă de penalităţi. 

De altminteri, în cadrul unui alt dosar (nr. .../117/2013) reclamanta a solicitat cu titlu 
de pretins beneficiu nerealizat sumele care ar fi rezultat din exploatarea traseului în discuţie 
inclusiv pentru o perioadă de după rămânerea irevocabilă a sentinţei de care se prevalează, 
indexarea acestora cu rata inflaţiei şi dobânzi. Or, în aceste condiţii acordarea de penalităţi 
apare nejustificată, neputându-se cumula două beneficii (despăgubiri constând în pretinsul 
beneficiu nerealizat la care se adaugă dobânzi şi indexări cu despăgubirile prevăzute sub 
formă de penalităţi de art. 905 NCPC) şi nici beneficiile a două executări (executare în 
echivalent respectiv, pretinsul beneficiu nerealizat din exploatarea traseului deşi nu a fost 
desemnată câştigătoare prin hotărârea de care se prevalează în dosarul nr. .../117/2013 şi o 
executare în natură la care tinde prin dosarul nr. .../2014). 

În raport de prevederile de trimitere penalităţile nu puteau fi aplicate de la data de 
07.04.2013, ci cel mai devreme de la momentul pronunţării sentinţei în prezentul dosar - 
nesocotindu-se astfel atât normele de drept material cât şi cele de drept procedural incidente 
(motive de recurs prevăzute de art. 488 pct. 5 şi 8 NCPC). 

         În plus, trebuie avut în vedere regimul aplicării respectivelor penalităţi, care nu 
sunt decât provizorii, or acest regim nu este expus în mod expres în cadrul hotărârii recurate, 
ceea ce poate genera o serie de interpretări şi contestaţii. 

Pornind de a aceste elemente, soluţia acordării de amenzi şi despăgubiri nu îşi găseşte 
suport legal. 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, a formulat recurs  împotriva Sentinţei 
civile nr. 938/18.03.2015 pronunţate în dosarul nr. .../2014 de Tribunalul Cluj precizat 
în sensul că vizează sentinţa astfel cum a fost îndreptată prin încheierea 253/2015,  în 
temeiul prevederilor art. 446 NCPC coroborat art. 25 alin. 3 din Legea nr. 554/2004, 
solicitând admiterea recursului, casarea hotărârii recurate cu consecinţa în principal, trimiterii 
cauzei spre rejudecare primei instanţe (casarea cu trimitere), iar în subsidiar, a rejudecării 
cererii de către instanţa de recurs (casarea cu reţinere) şi admiterea cererii de lămurire a 
dispozitivului sentinţei nr. 85/2015 pronunţată de Tribunalul Cluj astfel cum a fost formulată, 
în sensul că amenzile sunt stabilite cu titlu provizoriu în condiţiile art. 905 Noul Cod de 
Procedură Civilă. 

În motivarea recursului arată că hotărârea recurată nu cuprinde motivele pe care se 
întemeiază; hotărârea recurată conţine motive străine de natura pricinii - motiv de recurs 
prevăzut de art. 488 pct. 6 NCPC. 

Pentru a respinge ca neîntemeiată cererea recurentului, prima instanţă, se mărgineşte 
la a arăta, de o manieră sumară, printr-o singură frază următoarele: 

„Instanţa a arătat exact în sentinţă pentru fiecare sancţiune în parte temeiul de drept pe 
care se întemeiază, iar ceea ce invocă pârâţii este o enumerare a tuturor temeiurilor de drept 
avute în vedere la soluţionarea cauzei, enumerare care se regăseşte în partea finală a 
considerentelor, această redactare fiind concluzia uzual folosită în practică". 

Însă, în concret, observând cererea de lămurire formulată, rezultă cu evidenţă că 
subsemnatul nu am solicitat „o enumerare a tuturor temeiurilor" astfel cum se menţionează, ci 
lămurirea, respectiv explicitarea regimului „sancţiunii" (amenzilor) dispuse în sarcina sa, în 
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sensul că acestea au un caracter provizoriu, drept premisă pentru a exclude „arbitrariul" în 
interpretarea dispozitivului hotărârii. 

Or, o atare motivare nu corespunde exigenţelor art. 425 alin. 1 lit. b) NCPC care 
presupune arătarea motivelor „de fapt şi de drept pe care se întemeiază soluţia, arătându-se 
atât motivele pentru care s-au admis, cât şi cele pentru care s-au înlăturat cererile părţilor". 
De altminteri, astfel cum s-a statuat în jurisprudenţa înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie: „în 
mod necesar, o hotărâre judecătorească trebuie să cuprindă în motivarea sa argumentele pro şi 
contra care au format, în fapt şi în drept, convingerea instanţei cu privire la soluţia 
pronunţată, argumente care, în mod necesar, trebuie să se raporteze, pe de o parte, la 
susţinerile şi apărările părţilor, iar, pe de altă parte, la dispoziţiile legale aplicabile raportului 
juridic dedus judecăţii, în caz contrar fiind lipsită de suport probator şi legal şi pronunţată cu 
nerespectarea prevederilor art. 261 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ.".  

În speţa de faţă, dincolo de faptul că menţiunea din cadrul considerentelor sentinţei în 
discuţie nu îndeplineşte exigenţele de motivare a unei hotărâri judecătoreşti neconţinând o 
analiză a argumentelor în fapt şi în drept din cererea formulată, porneşte de la premise 
neincidente în speţă, subsemnatul netinzând prin cererea formulată la enumerarea „tuturor 
temeiurilor", ci la clarificarea regimului şi naturii măsurii aplicate subsemnatului, respectiv 
caracterul provizoriu al acesteia. Astfel, din hotărârea recurată transpare faptul că nu au fost 
observate întocmai solicitările subsemnatului din cererea de lămurire şi că nu suntem în 
prezenţa unei examinări efective a cauzei, exigenţă impusă de garanţiile aferente dreptului la 
un proces echitabil (art. 21 alin. (3) din Constituţia României şi art. 6 alin. (1) din Convenţia 
pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale). 

În acest context amintim că, observând partea din considerentele hotărârii în care este 
expus obiectul cererii, se enunţă de o manieră necorespunzătoare faptul că subsemnatul aş fi 
solicitat „să se lămurească hotărârea în sensul că amenzile nu sunt stabilite în baza art. 905 
C.pr.civ." , dincolo de conţinutul clar al cererii de lămurire din care transpare altceva. 

În consecinţă, se poate aprecia că în cauză, motivarea, element esenţial al unei hotărâri 
judecătoreşti, garanţie a imparţialităţii judecătorului şi a calităţii actului de justiţie, lipseşte, 
ceea ce justifică incidenţa motivului de recurs prevăzut de art. 488 pct. 6 NCPC. în subsidiar, 
menţiunile succinte incluse în cadrul hotărârii pornesc de la premise străine de natura pricinii, 
dincolo de obiectul clar precizat al cererii de lămurire. 

 Hotărârea recurată a fost pronunţată cu nesocotirea prevederilor art. 443 NCPC şi art. 
425 alin. 1 lit. c) - motiv de recurs prevăzut de art. 488 pct. 5 NCPC 

În urma reconfigurării instituţiei recursului prin Noul Cod de procedură civilă, 
formularea art. 488 alin. 1 pct. 5 a primit o sferă mai cuprinzătoare vizând toate încălcările 
regulilor „de procedură a căror nerespectare atrage sancţiunea nulităţi?', fără nicio distincţie. 
Astfel, după cum s-a arătat în doctrină „orice pretinsă încălcare a unei reguli de procedură, 
indiferent de regimul său, va fi analizată din perspectiva art. 488 pct. 5 NCPC pentru a se 
constata dacă reprezintă sau nu motiv pentru casarea hotărârii".  

În speţă, apreciază că hotărârea recurată au fost pronunţată cu încălcarea regulilor de 
procedură prevăzute de art. 443 NCPC şi art. 425 alin. 1 lit. c). 

Contrar menţiunilor din cadrul considerentelor hotărârii recurate, subsemnatul am 
cerut lămurirea naturii/regimului sancţiunii amenzilor aplicate, respectiv caracterul provizoriu 
al acestora, caracter care apreciem că ar derivă din interpretarea coroborată a art. 24 din 
Legea nr. 554/2004 cu art. 905 NCPC. 

Or, solicitarea de lămurire a unei măsuri dispuse prin dispozitivul unei hotărâri a cărei 
aplicare nu este suficient de clară şi care poate genera o situaţie conflictuală între părţile în 
litigiu, se încadrează întocmai în limitele procedurale prevăzute de art. 443 NCPC, astfel că 
refuzul de a cerceta o asemenea împrejurare excede normelor amintite. De altminteri, opoziţia 
manifestată de M.T. SRL faţă de cererea de lămurire, dovedeşte că părţile din litigiu, aflate pe 
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poziţii de contradictorialitate, interpretează dispozitivului în mod diferit, datorită omisiunii 
instanţei de a preciza explicit regimul penalităţilor şi amenzilor. 

Considerentele din cadrul hotărârii nu se pot substitui dispozitivului, care trebuie, în 
acord cu exigenţele rezultate din interpretarea art. 425 alin. 1 lit. c), să conţină o soluţie clară. 
Or, din această perspectivă aplicarea măsurii dispuse trebuie să rezulte din dispoziţiile 
intrinseci ale dispozitivului, fără să fie necesară complinirea acestuia cu alte elemente 
(considerente, probe etc.). 

Din această perspectivă, faptul că în cadrul Sentinţei nr. 85/2015 se trimite la o serie 
de texte de lege, inclusiv la prevederile art. 905 NCPC nu înseamnă că dispozitivul ar trebui 
să fie unul lapidar sau incomplet, ci ar trebuie să exprime întocmai natura măsurii dispuse. 

În plus, prima teză a art. 443 alin. 1 NCPC se circumscrie tocmai ipotezei explicitării 
dispozitivului la cererea părţii, pentru a se da un înţeles clar şi fără echivoc soluţiilor dispuse, 
fără să condiţioneze admisibilitatea unei atare cereri de menţiunile din cuprinsul 
considerentelor, ci în raport de conţinutul dispozitivului. De altminteri, astfel cum s-a reţinut 
în jurisprudenţă  considerentele constituie repere pentru lămurirea într-un anume sens a 
dispozitivului, iar în nici un caz nu pot fundamenta un refuz de lămurire a dispozitivului (cum 
este cazul în speţă) pe motiv că ar exista indicate anumite elemente în considerente. De altfel, 
„enumerarea" la care se trimite nu se regăseşte întocmai la finalul hotărârii, iar uzanţele nu 
reprezintă un temei de drept. Astfel, apreciem că prin hotărârea recurată „s-a adăugat la lege" 
o condiţie de admisibilitate a cererii de lămurire care nu se regăseşte în cadrul art. 443 alin. 1 
NCPC. 

În fine, menţionează cererea de lămurire nu poate fi interpretată drept o cerere de 
modificare a fondului dreptului substanţial dedus judecăţii, de vreme ce nu se pune în discuţie 
o problemă distinctă de cea dedusă judecăţii sau reevaluarea acesteia. 

       Astfel, dispozitivul sentinţei nr. 85/2015 menţionează obligarea subsemnatului la 
plata unor amenzi pentru o anumită perioadă, fără să fie cuprinsă vreo menţiune cu privire ia 
regimul acestora. 

Or, în condiţiile în care, astfel cum rezultă din considerentele reţinute în cadrul 
Sentinţei pentru obligarea subsemnatului la plata de amenzi: s-a reţinut incidenţa art. 24 alin. 
2 din Legea nr. 554/2004 a cărui teză finală prevede „în condiţiile art. 905 NCPC"; s-a indicat 
în mod expres faptul că obligarea subsemnatului la plata penalităţilor în   cuantumul respectiv 
s-a făcut „în temeiul ort. 905 Cod procedura civilă" (pag. 22-23 din Sentinţă), dispozitivul 
trebuia să reflecte această abordare a instanţei în sensul menţionării că obligaţia 
subsemnatului la plată este stabilită cu titlu provizoriu, împrejurare rezultată din interpretarea 
alin. 2, 4, 6 ale articolului 905NCPC. Definitivarea amenzilor poate avea loc prin procedura 
prevăzută de art. 904 pct. 4 NCPC, respectiv dacă în termen de 3 luni de la data comunicării 
hotărârii de aplicare a sancţiunii nu se execută obligaţia prevăzută în titlul executoriu, în speţă 
sentinţa nr. 3965/2012. 

Lămurirea solicitată este necesară pentru a nu lăsa loc de interpretare. 
În cadrul considerentelor sentinţei nr. 85/2015 s-a reţinut: „în temeiul art. 905 Cod 

procedură civilă, art. 1 alin. 1 şi alin.2 din HG nr. 23/2013, art. 1 alin. 2 si 2 din HG nr. 
831/2013, instanţa va stabili sancţiunile aplicate în baza art. 24 din Legea nr. 554/2004, în 
următorul cuantum: amenda în cuantum de [...]" (p. 22 din Sentinţă) - s.n. Or, pe calea cererii 
de lămurire nu se pot schimba fundamentele reţinute în cadrul hotărârii a cărei lămurire se 
cere, respectiv asupra dreptului substanţial considerat de prima instanţă a fi aplicabil. 

De vreme ce prin considerentele Sentinţei a cărei lămurire o solicităm s-a reţinut 
împrejurarea că amenzile şi penalităţile sunt stabilite în temeiul art. 905 NCPC, obligarea 
subsemnatului la plata de amenzi în cuantumul indicat defalcat începând cu data de 
07.04.2013 şi până la executarea sentinţei civile nr. 3965/2012 nu putea fi dispusă decât cu 
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titlu provizoriu potrivit art. 905, definitivarea acestora putând să aibă loc doar în condiţiile 
art. 905 alin. 4,5 NCPC. 

Menţinerea în forma actuală a dispozitivului hotărârii poate produce confuzii şi 
prejudicii semnificative subsemnatului, putându-se ajunge la o aplicare abuzivă a 
dispozitivului dincolo de limitele imperative prevăzute de art. 905 NCPC. Cu alte cuvinte, în 
absenţa clarificării limitelor dispozitivului hotărârii aceasta ar putea fi interpretată în mod 
neconform de celelalte părţi, cu ignorarea regimului provizoriu al amenzilor stabilite şi a 
împrejurării că suma definitivă cu acest titlu nu poate rezulta decât în urma procedurii 
prevăzute de art. 905 art. 4,5 NCPC. 

Precizează că lămurirea înţelesului dispozitivului sentinţei pronunţate în speţă este o 
măsură necesară pentru buna administrare a justiţiei, respectiv pentru a nu se ajunge la o 
aplicare necorespunzătoare a acesteia. 

În consecinţă, în vederea protejării drepturilor subsemnatului dar şi în vederea 
asigurării principiului legalităţii executării, dispozitivul sentinţei civile nr. 85/2015 trebuie să 
fie clar şi univoc exprimat. 

Din această perspectivă este incident motivul de nelegalitate prevăzut de art. 448 pct. 
5 NCPC. 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba a formulat recurs şi împotriva 
Sentinţei civile nr. 85/14.01.2015 şi încheierii de şedinţă din data de 26.11.2014 
pronunţate în dosarul nr. .../2014 de Tribunalul Cluj, prin care solicită admiterea 
recursului: în principal, casarea hotărârilor recurate şi trimiterea cauzei spre rejudecare 
instanţei competente, respectiv Tribunalul Alba; în subsidiar, casarea în parte a încheierii de 
şedinţă din data de 26.11.2014 (în sensul menţinerii doar a soluţiei de admitere a excepţiei 
lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor Judeţul Alba, a pârâţilor persoane fizice 
menţionate în cadrul hotărârii şi casarea restului încheierii) şi casarea în parte a Sentinţei 
civile nr. 85/14.01.2015 în sensul respingerii în întregime a cererii de chemare în judecată, 
(urmând ca în funcţie de motivele de recurs reţinute să se procedeze la trimiterea cauzei spre 
rejudecare primei instanţe sau la rejudecarea în fond a procesului de către instanţa de recurs şi 
la respingerea în întregime a cererii de chemare în judecată formulate de M.T. SRL, pe cale 
de excepţie sau pe fond. 

Motivele de recurs sunt partial identice cu cele invocate în recursul mai sus expus de 
către recurentul CONSILIUL JUDETEAN ALBA ,motiv pentru care nu vor mai fi expuse 
urmând a fi redate doar motivele de recurs suplimentare       

   Astfel în dezvoltarea motivului de recrus privind excepţia lipsei calităţii procesuale 
pasive a Preşedintelui Judeţului Alba (respinsă prin încheierea de şedinţă din data de 
26.11.2014) se arată că prima instanţă a încălcat prevederilor art. 24 alin. 2 din Legea nr. 
554/2004 coroborat cu art. 94, 96 alin. 1.102 alin. 1.104 alin. 1, 3 din Legea nr. 215/2001 - 
motiv de recurs prevăzut de art. 488 pct. 8 NCPC. încălcarea prevederilor art. 36 NCPC - 
motiv de recurs prevăzut de art. 488 pct. 5 NCPC. 

Pentru a respinge excepţia lipsei calităţii procesuale a subsemnatului prin încheierea 
de şedinţă din data de 26.11.2014 s-a reţinut: „în speţă conducătorul autorităţii publice fiind 
preşedintele Consiliului Judeţean Alba, I.D., acesta având atribuţii privind convocarea şi 
alcătuirea ordinii de zi a şedinţei". 

Însă, observând prevederile art. 94, 96 alin. 1,102 alin. 1, 104 alin. 1, 3 din Legea nr. 
215/2001 rezultă că: 

În raporturile cu Consiliul Judeţean, Preşedintele are strict atribuţii organizatorice, 
convocând şedinţele, asigurând conducerea şedinţelor şi semnând procesele-verbale; -   
Consiliul Judeţean nu este subordonat Preşedintelui pentru ca acesta din urmă are un drept 
egal de vot în cadrul şedinţelor. 
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Nu se poate pune un semn de egalitate între autoritatea publică (în speţă Consiliul 
Judeţean) şi unitatea administrativ-teritorială (Judeţul). 

         Atribuţiile de convocare şi alcătuire a ordinii de zi nu echivalează cu calitatea de 
conducător al autorităţii, astfel cum se reţine în hotărârea recurată, aşa încât Preşedintele 
Consiliului Judeţean nu este conducătorul acestei autorităţi în sensul cerut de art. 24 alin. 2 
din Legea nr. 554/2004. 

Consiliul Judeţean nu are un conducător căci preşedinţii de şedinţă nu au această 
calitate de vreme ce potrivit dispoziţiilor la care am făcut referire anterior, nu au decât 
atribuţii organizatorice, conducând şedinţele consiliului. 

Astfel, legea prevede posibilitatea sancţionării conducătorului autorităţii raportat la 
atribuţiile sale şi la puterea decizională a acestuia, de a determina acţiunile sau inacţiunile 
autorităţii pe care o conduce. însă, Preşedintele Consiliului Judeţean are aceeaşi putere de 
decizie ca şi a celorlalţi membri, având un singur vot. 

Prin urmare, faţă de aspectele mai sus arătate soluţia primei instanţe a fost pronunţată 
cu nesocotirea art. 24 alin. 2 din Legea nr. 554/2004, subsemnatul neavând calitate 
procesuală în raport de capătul de cerere privind amendarea. 

Acelaşi raţiuni au fost reţinute şi pentru respingerea excepţiei în legătură cu petitul 2 
deşi în privinţa penalităţilor dispoziţiile de trimitere ale art. 24 alin. 2, respectiv art. 905 
NCPC fac referire la noţiunea de debitor, aşa încât coroborat cu art. 36 NCPC nu se putea 
reţine calitatea subsemnatului. Menţionează că cererea privind penalităţile a fost respinsă 
ulterior pe fond. 

Din această perspectivă se justifică admiterea excepţiei lipsei calităţii procesuale 
pasive recurentului hotărârea primei instanţe nesocotind prevederile enunţate anterior. 

        Referirile la diverse hotărâri, adrese şi prevederi, cu o interpretare dincolo de 
conţinutul evident al acestora, nu sunt în măsură să răspundă cerinţelor ce ţin de motivarea 
hotărârii şi aferente unui proces echitabil. Prima instanţă nu analizează în mod concret dacă 
în raport de specificul procedurii de atribuire reglementat şi demersurile subsemnatului 
efectuate în limitele competenţelor există o culpă reală în executare de natură să conducă la 
aplicarea de penalităţi. Din observarea considerentelor în discuţie, transpare existenţa unor 
motive străine de natura pricinii, a unor motive contradictorii şi a unei nemotivări în raport de 
aspectele supuse analizei, ceea ce justifică încadrarea în motivul de recurs prevăzut de art. 
488 alin. 1 pct. 6 NCPC cu consecinţa casării hotărârii recurate. 

        În ceea ce priveşte motivul de recurs privind încălcarea şi aplicarea greşită a 
prevederilor art. 24 din Legea nr. 554/2004, respectiv art. 94, 96, 97, 104 din Legea nr. 
215/2001 coroborat cu Ordinul nr. 353/2007 şi Legea nr. 92/2007 şi art. 1351-1352 NCC. 
Motive străine de natura pricinii (488 pct. 6 NCPC) 

       Din interpretarea prevederilor art. 24 din Legea nr. 554/2004 rezultă că 
identificarea unei culpe în executarea titlului (nu a altor documente) este o condiţie-premisă 
pentru aplicarea art. 24 din Legea nr. 554/2004.  în plus, pentru ca un subiect de drept să 
poată fi obligat la plata amenzilor şi penalităţilor prevăzute de art. 24 alin. 2 din Legea nr. 
554/2004 se impune, în prealabil, a verifica dacă avea competenţa, respectiv posibilitatea 
concretă de a executa personal titlul. 

      Or, ceea ce se reţine în cadrul hotărârii recurate în privinţa subsemnatului este 
pretinsa nesocotire a următoarelor obligaţii: „să convoace Consiliul Judeţean alba în vederea 
adoptării hotărârilor prin care să fie înlocuite hotărârile anulate de instanţă, să ia măsurile 
necesare pentru pregătirea si desfăşurarea în bune condiţii a acestor şedinţe, aşadar măsurile 
necesare redactării hotărârilor consiliului judeţean şi a efectuării în prealabil a tuturor 
lucrărilor necesare, prin aparatul de specialitate al Consiliului judeţean, pentru ca noile 
hotărâri adoptate să fie temeinic fundamentate şi întocmite în conformitate cu prevederile 
legale incidente".însă pentru a evalua îndeplinirea obligaţiilor mai sus menţionate prima 
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instanţă porneşte de la o interpretare şi aplicare greşită a normelor care reglementează 
procedura de atribuire a unui traseu judeţean, făcând o serie de confuzii între faza actualizării 
unui traseu şi faza finală de atribuire a unui traseu, cu omisiunea unei etape esenţiale pentru 
procedură, şi anume faza electronică. 

     Astfel:deşi se trimite la calitatea de coordonator al Preşedintelui Judeţean al 
„serviciilor publice si de utilitate publică de interes judeţean" şi la împrejurarea că în această 
calitate aş fi ţinut la luarea măsurilor necesare pentru pregătirea adoptării hotărârilor, ulterior 
în cadrul aceleiaşi sentinţe demersurile efectuate în acord cu prevederile art. 19 din anexa 
Ordinului nr. 353/2007 sunt apreciate fără relevanţă (pentru că nu sunt acte administrative). 
Or, demersurile efectuate la gestionarul sistemului electronic în termen de 30 de zile de la 
pronunţarea hotărârii confirmă îndeplinirea obligaţiei de a lua măsurile necesare în vedere 
adoptării tocmai în condiţii de legalitate (astfel cum se menţionează în hotărâre) a actului 
final de atribuire şi fundamentarea hotărârii menţionate. în absenţa rezultatelor atribuirii 
(clasamentului) care ţin de gestionarul sistemului electronic, nu eram în măsură nici să includ 
pe ordinea de zi problema atribuirii şi nici să fundamentez o atribuire în favoarea unui 
participant la procedură. Altminteri, demersul altfel efectuat nu s-ar fi încadrat în limitele 
trasate chiar de prima instanţă: legalitate şi temeinic fundamentate. 

cât priveşte atribuţiile aferente convocării menţionez că teza nesocotii obligaţiei de 
„convocare" nu poate fi reţinută în speţă:  pe de-o parte, în legătură cu actualizarea 
programului, teza primei instanţe este contrazisă de HCJ 63/25.04.2013 şi HCJ Alba nr. 
116/31.06.2014;pe de altă parte, cât priveşte actul final de atribuire, convocarea cu o anumită 
propunere de proiect de atribuire nu putea să aibă loc în absenţa rezultatelor/clasamentului 
procedurii reluate, altminteri o propunere într-un sens sau altul nu se încadra în limitele de 
legalitate/fundamentare arătate chiar de prima instanţă. 

      Deşi se reţine în cadrul hotărârii că în raport de art. 19 alin. 4 şi 5 din Ordinul nr. 
353/2007 Comisia paritară se convoacă în termen de 5 zile de la „data afişării rezultatelor", 
rezultate care sunt puse la dispoziţie de gestionarul sistemului electronic, în speţă, se pretinde 
nesocotirea obligaţiei de convocare a acestei entităţi DEŞI NU A FOST AFIŞAT NICI UN 
REZULTAT. Or, obligaţia de convocare nu poate fi absolutizată dincolo de limitele 
procedurii de atribuire configurate de lege. 

 În plus, astfel cum am dezvoltat şi într-o secţiune anaterioară, deşi prin 
hotărârea recurrată se pretinde că prevederile legale privind actualizarea ar justifica în drept 
întregul demers de atribuire, această teză porneşte de la o neobservare corespunzătoare a 
conţinutului prevederilor art. 17 din Ordinul nr. 353/2007 care stabileşte elementele în 
legătură cu care pot fi actualizate programele de transport în perioada de valabilitate şi care 
nu includ o reatribuire a traseului. Practic se menţine regula atribuirii traseelor în baza 
rezultatelor electronice. Noţiunea de „actualizare" nu este echivalentă cu atribuirea, 
procedându-se astfel la o interpretare eronată a prevederilor menţionate în cadrul sentinţei 
recurate. 

     Pornind de la premisele descrise anterior şi de la o interpretare corespunzătoare a 
dispoziţiilor incidente, rezultă că subsemnatul am întreprins o serie de demersuri care 
dovedesc îndeplinirea atribuţiilor care îmi reveneau în legătură cu executarea sentinţei 
irevocabile în limita competenţelor conferite prin lege în interiorul termenului de 30 de zile 
prevăzut de art. 24 din Legea nr. 554/2004. De altminteri am întreprins o serie de demersuri 
suplimentare tocmai pentru punerea în executare a hotărârii. 

       Prin adresa nr. 3751/20.03.2013, am solicitat Centrului Naţional de Management 
pentru Societatea Informaţională derularea procedurii electronice de atribuire pentru traseele 
judeţene corespunzătoare traseelor în discuţie, întocmindu-se în cuprinsul aceluiaşi înscris 
Calendarul pentru organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire. Or, acest demers se 
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înscrie cu evidenţă în sfera „măsurilor necesare" la care trimite prima instanţă, dar care 
ulterior au fost nevalorificate fără suport legal. 

am convocat Consiliul Judeţean Alba cu ordinea de zi privitoare la executarea 
sentinţei în discuţie, ocazie cu care a fost adoptată Hotărârea nr. 41/27.03.2013 privind 
punerea în executare a Sentinţei civile nr. 3965/2012 pronunţată de Tribunalul Cluj în dosarul 
nr. 3836/07/2008;a convocat Consiliul Judeţean ocazie cu care au fost adoptate 
63/25.04.2013 şi HG Alba nr. 116/31.07.2014;a întreprins şi o serie de demersuri 
suplimentare: am solicitat un punct de vedere în legătură cu reluarea procedurii Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Admnistraţiei Publice (faţă de succesiunea acteleor administrative în 
domeniu, durata programelor de transport şi suspendarea ordinului nr. 240/2012 privind 
criteriile de evaluare); a revenit la CNMSI insistând în derularea fazei electronice şi 
furnizarea rezultatelor electronice. 

     Centrul naţional de Management pentru Societatea Informaţională a răspuns (prin 
adresa nr. 244/22.03.2013) că este în imposibilitate de a modifica bazele de date actuale cu 
baze de date aferente unui vechi program de transport şi că aplicaţia SAET a fost modificată 
software astfel încât să corespundă noilor modificări legislative care aduc criterii de calificare 
noi, criterii ce nu se aplicau în vechiul sistem de transport. Astfel, deşi am întreprins 
demersurile pentru reluarea procedurii, solicitând intituţiei competente derularea acesteia 
potrivit unui calendar, acesta din urmă a invocat diverse impedimente tehnice ce ţin de 
sistemului electronic, pentru care nu a dat curs calendarulului de atribuire electronică şi, în 
cele din urmă, nu ne-a furnizat listele cu rezultatele necesare pentru desemnarea 
câştigătorului. Nici demersurile ulterioare la CNMSI nu au primit un răspuns favorabil. 

        Astfel, în executarea sentinţei rămase irevocabile, subsemnatul am procedat la 
punerea în executare a aceştia (i) prin convocarea Consiliului Judeţean şi (ii) prin luarea 
măsurilor necesare în vederea iniţierii fazei electronice a procedurii reluate prin solicitarea 
adresată gestionarului sistemului electronic de derulare a procedurii potrivit calendarului 
indicat care ar fi trebuit să conducă la furnizarea rezultatelor atribuirii electronice (ambele 
demersuri în interiorul termenului de 30 de zile) - demers necesar pentru hotărârea finală de 
atribuire. 

     Menţionăm că gestionarul/operatorul sistemului electronic nu se află în 
subordonarea subsemnatului pentru a-i putea impune o anumită conduită, ci este o altă 
entitate distinctă. Din această perspectivă nu se poate imputa subsemnatului aspecte ce ţin de 
faza electronică a atribuirii, care nu intră în competenţa subsemnatului. 

      În aceste condiţii nu se poate reţine culpa subsemnatului în legătură cu pretinsa 
neexecutare a hotărârii în discuţie. Or, astfel cum s-a reţinut în jurisprudenţă aplicarea 
sancţiunilor prevăzute de art. 24 din Legea nr. 554/2004 este condiţionată de dovedirea 
existenţei unei culpe. 

       În consecinţă, faţă de aspectele mai sus arătate NU sunt îndeplinite condiţiile 
pentru aplicarea sancţiunii amenzii prevăzute de art. 24 din Legea nr. 554/2004. Amintim că 
prin ordinea stabilită de art. 24 din Legea nr. 554/2004, rezultă că măsura penalităţilor este 
subsecventă măsurii amendării, iar în cazul constatării absenţei culpei pentru aplicarea primei 
măsuri nu se poate reţine incidenţa celei de-a doua. 

      În speţă nu suntem în prezenţa unui refuz nejustificat de executare şi a unei 
atitudini culpabile din partea subsemnatului, ci am acţionat de o manieră rezonabilă pentru 
punerea în executare a hotărârii judecătoreşti în raport de competenţele pe care le aveam. 

     Aplicarea sancţiunii prevăzute de art. 24 din Legea nr. 554/2004 este subsumată 
dovedirii unei culpe. Or, subsemnatul nu numai că nu sunt în culpă în legătură cu executarea, 
ci elementele de circumstanţiere invocate de intimata-reclamantă în legătură cu executarea 
sunt generate de o terţă persoane gestionară a sistemului electronic de atribuire pentru care nu 
sunt ţinut a răspunde şi care invocă o imposibilitate tehnică. 
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     De altminteri, şi în dreptul comun al răspunderii răspunderea este înlăturată în 
ipoteza unui caz fortuit (art. 1351 NCC), respectiv atunci când este vorba de o împrejurare 
care nu poate fi împiedicată de cel chemat să răspundă, la fel şi atunci când este vorba de 
fapta unui terţ (art. 1352NCC). Or, subsemnatul nu suntem în raporturi de subordoare cu 
gestionarul sistemului electronic care invocă aspecte tehnice pentru a justifica nederularea 
procedurii electronice şi furnizarea listei rezultatelor, premisă pentru emiterea hotărârii finale 
de atribuire. 

       În plus, hotărârea constituie titlu executoriu strict în limitele conţinutului 
dispozitivului, fără ca acesta să poată fi extrapolat. Or, prin hotărârea menţionată s-a dispus 
reluarea procedurii de la ultimul act valabil, fără să se atribuie direct traseul intimatei-
reclamante. A decide altfel, înseamnă o extrapolare nepermisă a limitelor unui titlu, 
existânzându-se nepermis caracterul de titlu executoriu si la aspecte care nu au dobândit acest 
caracter, cu încălcarea regimului hotărârilor executorii configurat în materia executării 
hotărârilor. 

       Mai mult, în condiţiile în care titlul de care se prevalează intimata-reclamantă nu 
are în vedere prelungirile programului de transport, hotărârea nu dobândeşte titlu executoriu 
pentru perioada de după expirarea valabilităţii iniţiale.Deşi apreciem că nu sunt îndeplinite 
condiţiile legale pentru aplicarea amenzii în nici un caz, aceasta nu poate fi aplicate de la data 
de 07.04.2013, ci cel mai devreme de la momentul pronunţării sentinţei în prezentul dosar, 
respectiv după analizarea de către instanţă a  îndeplinirii cerinţelor prevăzute de lege pentru 
aplicarea acestor sancţiuni. 

      Măsurile solicitate nu pot depăşi limitele temporale ale titlului de care se 
prevalează.Hotărârea este titlu executoriu doar pentru ceea ce este exprimat expres în 
cuprinsul acesteia.Caracterul de titlu executoriu nu poate fi extins prin analogie pentru o altă 
perioadă 

        Faţă de dispozitivul titlului, măsurile solicitate nu pot viza decât limita temporală 
a programului de transport precizat în cadrul dispozitivului respectivei hotărâri. Fiind vorba 
de executarea unei hotărâri aceasta nu se poate raporta decât la limitele stricte înscrise în 
aceasta. Or, sentinţa civilă nr. 3965/2012 are în vedere programul de transport prin curse 
regulate pe anii 2008-2011 (fără nicio prelungire). 

        Din această perspectivă prelungirile legislative ale programului de transport, 
precum şi prelungirile intervenite prin acte administrative (determinate de situaţiile litigioase 
generate de noul program de transport) nefiind avute în vedere la pronunţarea respectivei 
hotărâri, nu pot fi avute în vedere la dimensionarea respectivelor amenzi şi penalităţi. 
Caracterul executoriu al unei hotărâri nu poate fi extins dincolo de limitele dispozitivului său 
şi cu atât mai mult nu pot fi aplicate sancţiuni pentru o perioadă neavută în vedere de 
dispozitiv (de vreme ce vorbim de sancţiuni pentru pretinsa neexecutare a unei hotărâri). Or, 
după cum am menţionat anterior, dipozitivul sentinţei în discuţie nu acoperă în legătură cu 
traseul vizat de reclamantă prelungirile programului de transport. 

      Prin dispozitivul sentinţei recurate se trimite în privinţa amenzilor la anumite 
sume în legătură cu care intimatul-reclamant nu a administrat nicio dovadă şi care nici nu au 
fost indicate corespunzător în faţa primei instanţe pentru a fi analizate în condiţii de 
contradictorialitate. 

   În condiţiile în care art. 24 din Legea nr. 554/2004 trimite în mod expres la ipoteza 
„executării hotărârii definitive şi irevocabile", iar nu la fiecare menţiune din dispozitivul 
aceleiaşi hotărâri, apreciem că nu se poate aplica suma maximă prevăzută cu titlu de amenzi 
în legătură cu o anumită menţiune din dispozitiv. De altminteri, în legătură cu acelaşi titlu 
aceeaşi instanţă a reţinut că am executat confrom dispoziţiile privind o altă societate T., iar 
alte dispoziţii din dispozitiv fac obiectul altui dosar. 
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        CONSILIUL JUDETEAN ALBA a declarat recurs si împotriva  încheierii 
de şedinţă nr. 104/03.02.2015 pronunţată în dosarul nr. .../2014 de Tribunalul Cluj, 

        Recursul formulat împotriva Sentinţei nr. 85/2015 în condiţiile în care potrivit 
art. 442 alin. 3 NCPC „îndreptarea se face în ambele exemplare ale hotărârii", fiind astfel un 
accesoriu al hotărârii care se îndreaptă, recursul formulat de subscrisa împotriva Sentinţei nr. 
85/2015 vizează inclusiv forma „îndreptată" a acesteia, menţinându-se toate criticile invocate 
anterior de subscrisul în recursul formulat.În măsura în care vor fi reţinute criticile 
subscrisului din recursul formulat împotriva Sentinţei nr. 85/2015, apreciem că acest aspect 
va produce consecinţe în mod automat şi în privinţa încheierii nr. 104/03.02.2015. 

      De asemenea, în condiţiile art. 446 NCPC înţelegem să criticăm încheierea nr. 
104/03.02.2015 în legătură cu problema „înlăturării omisiunii" aferente penalităţilor „pe zi de 
întârziere". Nesocotirea limitelor prevăzute de art. 442 NCPC în legătură cu „înlăturarea 
omisiunii" privind penalităţile „pe zi de întârziere" - motiv de recurs prevăzut de art. 488 pct. 
5 NCPC 

       Prin încheierea de şedinţă nr. 104/03.02.2015 s-a dispus şi „înlăturarea omisiunii 
vădite din sentinţa civilă nr. 85/2015" în sensul că „se înlătură omisiunea din curprinsul 
sentinţei referitoare la penalităţi, în sensul că acestea sunt stabilite pe zi de întârziere". 

       Pentru dispunerea acestei măsuri, în considerente, se trimite la prevederile art. 
905 NCPC şi modul de interpretare al acestora raportat la situaţia din speţă. însă, prin 
intermediul mijlocului procedural prevăzut de art. 442 NCPC nu pot fi complinite eventualele 
omisiuni ce ţin de judecata cauzei, respectiv aspecte de analiză a fondului cauzei şi de 
interpretare a dispozitivului. 

      Din această perspectivă, menţiunea privind penalităţile „pe zi de întârziere" 
neregăsindu-se în considerente sau dispozitiv, în speţă această problemă nu putea fi tranşată 
pe calea unei îndreptări de eroare materială. 

       De altminteri, motivarea cuprinsă în cadrul încheierii în legătură cu acest aspect, 
şi anume, trimiterea la prevederile art. 905 NCPC confirmă faptul că aspectul în discuţie, nu 
se circumscrie noţiunii de „eroare materială" avută în vedere de prevederile art. 442 NCPC, 
motiv pentru care apreciem incidente prevederile art. 488 pct. 5 NCPC cu consecinţa 
admiterii recursului formulat împotriva acestei încheieri, casarea în parte a încheierii recurate 
(în legătură cu problema „îndreptării omisiunii" privind penalităţile „pe zi de întâriere") şi în 
urma rejudecării respingerii cererii de îndreptare a erorii materiale sub acest aspect. 

         Intimata reclamantă a depus întâmpinare prin care a solicitat  respingerea 
recursurilor formulate in cauza si obligarea recurenţilor la plata cheltuielilor de 
judecata. 

        În susţinerea poziţiei sale procesuale arată că după pronunţarea hotărârii 
judecătoreşti de sancţionare a recurenţilor, la data de 16.02.2015 a fost adoptata Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba nr. 31/2015 privind efectuarea unor noi 

 demersuri în legătură cu executarea Sentinţei civile nr. 3965/2012 a Tribunalului Cluj 
şi aprobarea aplicabilităţii Regulamentului, Caietului de sarcini si Programului judeţean de 
transport public de persoane prin curse regulate, în Judeţul Alba, pentru traseele judeţene 
053-054 si 092-096. In cadrul acestui act administrativ Consiliul Judeţean Alba detaliază 
procedura care va fi urmata pentru a fi reluata procedura de atribuire precum si care este 
Regulamentul, Caietul de sarcini si Programul de transport aplicabil. 

     La data de 06.03.2015 a fost adoptata Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 
52/2015 prin care a fost modificata Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 31/2015 cu 
privire la anumite aspecte. 

       Prin Comunicatul nr.4427/VII/F/2/11.03.2015, Consiliului Judeţean Alba a afişat 
Rezultatele recalculate de către Agenţia pentru Agenda Digitala a României ca urmare a 
reluării procedurii din data de 30.04.2008 pe traseele cod 053-054 din grupa 23 si cod 092-
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096 din grupa 30, potrivit Sentinţei civile nr. 3965-2012 pronunţata de Tribunalul Cluj in 
dosarul nr. .../2008 si a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 31/2015, modificata prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 52/2015. 

        Potrivit acestor rezultate pe traseele cod 092-096 din grupa 30 subscrisa am 
obţinut punctajul câştigător ca urmare a reluării procedurii din data de 30.04.2008. 

 
     La data de 12.03.2015 a fost adoptata Hotărârea Consiliului Judeţean Alba 

nr.53/2015 privind aprobarea atribuirii serviciului de transport public judeţean de persoane 
prin curse regulate şi a licenţelor de traseu operatorilor de transport rutier desemnaţi 
câştigători ca urmare a reluării procedurii de atribuire din 30.04.2008, pentru grupa 23, trasee 
cod 053-054 şi grupa 30, trasee cod 092-096, în conformitate cu Sentinţa civilă nr. 3965/2012 
pronunţată de Tribunalul Cluj prin care s-a aprobat atribuirea serviciul de transport public de 
persoane prin curse regulate, în Judeţul Alba, pentru traseele judeţene 092-096 din grupa 30, 
către M.T. SRL. 

      Cu privire la corecta respingere a excepţiei necompetentei teritoriale a 
Tribunalului Cluj 

        In esenţa, recurenţii susţin ca Tribunalul Alba era competent sa soluţioneze cauza 
întrucât este "instanţa care ar fi trebuit sa soluţioneze fondul".Însă chiar prevederile legale 
invocate de către recurenţi contrazic argumentele invocate de către aceştia. Astfel potrivit 
prevederilor art. 2 lit. ţ) din Legea 554/2004 prin instanţă de executare se înţelege „ instanţa 
care a soluţionat fondul litigiului de contencios administrativ." Apreciem aşadar interpretarea 
recurenţilor adaugă la lege.In speţa Tribunalul Cluj a soluţionat fondul litigiul fiind aşadar 
instanţa de executare competenta teritorial sa soluţioneze cauza.Mai mult, textul art. 2 lit. ţ) 
din Legea 554/2004 nu stabileşte ca in ipoteza in care se strămuta cauza o instanţa de 
executare ar fi alta decât cea care s-a pronunţat asupra fondului. Aşadar nu exista norme de 
competenta teritorial diferita, iar "ubi lex non distinguit, nec nos distingiiere debemus 
".Pentru aceste motive solicitam respingerea acestui motiv de recurs ca nefondat, nefiind 
incidente prevederile art. 488 pct. 3 Cod procedura civila. 

     Cu privire la corecta respingere a excepţiei conexităţiRecurenţii susţin ca prima 
instanţa trebuia sa conexeze cele doua dosare întrucât erau întrunite condiţiile art. 139 Cod 
procedura civila, invocând in acest sens incidenţa motivului de recurs prevăzut la art. 488 pct. 
5 Cod procedura civila.Prevederile art. 139 alin. (1) stabilesc ca: pentru asigurarea unei bune 
judecăţi, în primă instanţă este posibilă conexarea mai multor procese în care sunt aceleaşi 
părţi sau chiar împreună cu alte părţi şi al căror obiect şi cauză au între ele o strânsă legătură. 
"Aşadar textul legal reglementează posibilitatea, nu obligativitatea conexării unor procese 
care sunt in strânsă legătura. In doctrina s-a arătat ca legătura dintre acele litigii este „o 
chestiune de fapt" şi „circumstanţială", lăsată la aprecierea suverană a instanţei. In aceste 
condiţii nu poate fi incident motivul de recurs de la art. 488 pct. 5 Cod procedura civila care 
impune ca prin hotărârea dată, instanţa sa fi încălcat regulile de procedură a căror 
nerespectare sa atragă sancţiunea nulităţii. Având in vedere ca prevederile art. 139 au caracter 
dispozitiv si nu imperativ este evident ca nu poate fi incidenţa sancţiunea nulităţii.De altfel in 
speţa conexarea nu ar fi necesara, cum in mod corect si temeinic motivat retine prima instanţa 
(pag. 4 din încheierea de şedinţa din data de 26.11.2014) întrucât drepturile si interesele erau 
distincte: 

     Cu privire la corecta respingere a excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrei 

      Recurentul susţine ca in mod greşit instanţa a respins excepţia lipsei calităţii 
procesuale pasiva a Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrei, întrucât nu este 
conducătorul Consiliului Judeţean Alba si ca nu are atribuţii care sa poată impune celorlalţi 
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membrii ai Consiliului Judeţean luarea sau nu a unei hotărâri, având doar atribuţii 
organizatorice. 

      Argumentele invocate de către parat sunt contrazise de către prevederile legale 
incidente in speţa. 

 
      Calitatea de conducător al acestei autorităţii publice si persoana responsabila de 

activitatea acestei rezulta din: art. 103 alin. (1) teza I din Legea nr. 215/2001 ; art. 102 alin. 
(3) din Legea nr. 215/2001 , art. 104 alin. 3 lit. a) si b) din Legea nr. 215/2001  

       In ceea ce priveşte argumentul potrivit căruia Preşedintele ar avea doar atribuţii 
organizatorice si nu ar putea răspunde pentru neexecutarea hotărârii datorita caracterului 
colegial al Consiliului Judeţean Alba, in mod legal retine prima instanţa  ca: amenda 
respectiv penalităţile se aplică ! conducătorului autorităţii publice sau, după caz, persoanei 
obligate să pună în executare hotărârea judecătorească, în speţă conducătorul autorităţii | 
publice fiind preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrei, acesta având atribuţii 
privind convocarea şi alcătuirea ordinii de zi a şedinţei, fiind i nerelevantă împrejurarea 
invocată de pârâţi referitoare la egalitatea de vot în \ cadrul şedinţelor. în privinţa celorlalţi 
pârâţi persoane fizice, instanţa reţine i că   aceştia   nu   au   calitate   procesuală   conform   
art.   24   din   Legea 

       Soluţia pronunţata de către prima instanţa este in acord cu jurisprudenţa in 
materie  care confirma ca neexercitarea atribuţiilor legale îl culpabilizează pe recurent pentru 
neexecutarea hotărârii. In acelaşi sens practica judiciara s-a pronunţat si cu privire la faptul ca 
nu constituie cauza exoneratoare de răspundere caracterul colegial  al luării deciziilor in 
Consiliului Judeţean Alba. 

      Dovada ca deţinea atribuţiile si pârghiile legale pentru a pune in executare 
Sentinţa civila nr. 3965/2012 pronunţată de către Tribunalul Cluj o constituie tocmai faptul ca 
a convocat si a propus pe ordinea de zi adoptarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
53/2015 prin care subscrisa am fost declarata câştigătoare si astfel a fost efectiv pusa in 
executare hotărârea judecătorească (însă toate acestea doar după pronunţarea Sentinţei 
85/2015). 

      De altfel, recurentul încearcă sa denatureze conţinutul hotărârii întrucât apreciază 
ca argumentele pentru care instanţa nu 1-a obligat si la plata penalităţilor sunt aplicabile si in 
cazul amenzii. Or, prima instanţa a reţinut  in mod corect ca ar fi o dubla sancţionare astfel ca 
nu poate fi aplicabila in speţa acesta argumentaţie. 

      Cu privire la corecta respingere a excepţiei lipsei capacităţii de folosinţa si 
exerciţiu a Consiliului Judeţean AlbaRecurentul Consiliul Judeţean Alba susţine ca nu are 
capacitate de folosinţa/exerciţiu întrucât nu are aptitudinea de a avea drepturi si obligaţii pe 
plan procesual, astfel ca in mod greşit ar fi respins excepţia lipsei capacităţii de folosinţa si de 
exerciţiu.Singurul argument adus in sprijinul excepţiei lipsei capacităţii de folosinţa si 
exerciţiu este afirmat a fi lipsa personalităţii juridice a Consiliul Judeţean Alba. 

      Recurentul ignora însă prevederile art. 56 alin. (2) Cod proc. civ. potrivit căreia 
pot sta în judecată asociaţiile, societăţile sau alte entităţi fără personalitate juridică, dacă sunt 
constituite potrivit legii. In condiţiile in care Consiliul Judeţean Alba este constituit conform 
Legii 215/2001, are capacitatea de a sta ca şi pârât în cadrul prezentului litigiu, chiar dacă nu 
are personalitate juridică. 

     Cu privire la corecta respingere a excepţiei lipsei calităţii active/lipsei de interes.In 
esenţa recurenţii susţin ca in mod greşit prima instanţa a respins excepţia lipsei calităţii 
procesuale active/lipsei de interes a subscrisei, in condiţiile in care M.T. SRL nu a probat ca 
de la data rămânerii irevocabile si pana in prezent îndeplinirea condiţiile pentru a putea 
participa la procedura.Din moment ce am avut interes si calitatea procesuala activa pentru 
formularea acţiunii obiect la dosarul .../2008 admisa prin Sentinţa civila nr. 3965/2012, este 
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evident ca subscrisa am calitate procesuala pasiva/interes sa formulez acţiunea care are ca 
obiect sancţionarea persoanelor responsabile pentru neexecutarea aceleiaşi hotărâri 
judecătoreşti. 

 
     In mod legal si temeinic prima instanţa  retine că în baza art. 248 'NCPC, va 

respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei reţinând că aceasta este 
titulara unor drepturi şi obligaţii rezultate din sentinţa civilă nr. 3965/2012 a Tribunalului 
Cluj, rămasă irevocabilă, calitate de care se prevalează reclamanta în acţiune, aşadar are 
calitate procesuală activă să formuleze prezenta acţiune. 

      In ceea ce priveşte momentul de referinţa, care ar trebui verificat daca subscrisa 
îndeplinea condiţiile pentru a fi câştigătoare este data şedinţei de atribuire, 30.04.2008, si nu 
in prezent cum susţin recurenţii. Actele la dosar probează ca subscrisa a participat la 
procedura însă nu a fost declarata câştigătoare ca urmare a nelegalităţilor constatate prin 
hotărârea judecătorească. 

      De altfel si recurenţii când a reluat procedura prin adoptarea HCJ 31/2015, HCJ 
52/2015 si HCJ 53/2015 si s-au raportat in mod corect la datele si informaţiile aferente 
şedinţei de atribuire, 30.04.2008. 

      Cu privire la corecta respingere a excepţiei prescripţiei dreptului material la 
acţiune.In esenţa recurenţii susţin ca acţiunea formulata este prescrisa întrucât termenul de 
prescripţie aplicabil este de 6 luni conform art. 11 din Legea 554/2004 sau de 1 an de zile 
potrivit art. 19 din Legea 554/2004. In ceea priveşte sancţiunea amenzii sunt invocate 
prevederile art. 13 din OG 2/2001. 

     Cu privire la aceasta excepţie prima instanţa a reţinut ca va respinge excepţia 
prescripţiei dreptului îa acţiune raportata îa prevederile art. 1 1 din Legea contenciosului 
administrativ care instituie un termen de 6 luni întrucât această dispoziţie legală se referă 
numai la acţiunea având ca obiect repararea pagubei izvorâte din actul administrativ a cărui 
anulare se cere. Art. 19 din Legea contenciosului administrativ prevede o a altă ipoteză, care 
presupune exercitarea anterioară a unei acţiuni în anulare. Nu există o alta asemenea 
dispoziţie legală care să instituie alte termene de prescripţie, or, este de principiu că orice 
termen de prescripţie special, având o durată diferită de cea a termenului general, trebuie să 
fie prevăzut expres. Prin urmare, în speţă se aplică termenul general de prescripţie iar acesta a 
fost respectat. 

      Observam ca recurenţii nu combat considerentele reţinute de către prima instanţa 
ci se rezuma a reitera poziţia procesual invocata la fond. Recurenţii pretind in esenţa 
aplicarea unei analogii la lege, ceea nu poate fi permis conform art. 10 din Codul civil  cu atât 
mai mult cu cat exista dispoziţii care reglementează termenul de prescripţie. 

      In speţa art. 24 alin.(21) din Legea 554/2004 stabileşte ca: "Dispoziţiile Codului 
de procedură civilă privind executarea silită rămân aplicabile." 

     In mod temeinic si legal prima instanţa retine ca termenul de prescripţie aplicabil 
prezentei acţiuni este termenul general de 3 ani prevăzut la art. 705 Cod procedura civila, 
termen care începe sa curgă de la data la care se naşte dreptul de a obţine executarea silita (in 
speţa de la data de 06.04.2013). In aceste condiţii in mod corect a reţinut prima instanţa ca 
acţiunea a fost formulata in termen. 

     Cu privire la corecta respingere a excepţiilor de inadmisibilitate. Cu privire la 
corecta respingere a excepţiei inadmisibilităţii acţiunii raportat la efectele produse de 
admiterea excepţiei de nelegalitate a H.C.J. Alba nr. 69/2008 si H.C.J. nr. 108/2008 

      Recurenţii susţin ca nu mă pot prevala de admiterea excepţiei de nelegalitate în 
afara litigiul in care a fost admisa astfel ca acţiunea trebuia respinsa ca inadmisibila. 

       Obiectul acţiunii 1-a reprezentat sancţionarea persoanelor obligate la executarea 
hotărârii judecătoreşti pentru neîndeplinirea obligaţiei de a face cuprinsa in titlul executoriu, 
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respectiv obligaţia de a relua procedura de la ultimul act valabil pentru traseele 092-096 din 
Programul de transport. 

      Din dispozitivul menţionat, excepţiile de nelegalitate admise cu privire la actele 
H.C.J. Alba nr. 69/2008 si H.C.J. nr. 108/2008 si anularea Hotărârii Comisiei Paritare nr. 
1/2008, teoretic, produc efecte prin pronunţarea hotărârii judecătoreşti si nu mai presupun o 
intervenţie a autorităţii administrative. 

     Aşadar excepţia invocata de către recurenţi era lipsita de finalitate practica si nu 
vizează obiectul litigiul. In mod temeinic si legal prima instanţa a respins aceasta excepţie 
reţinând ca :Instanţa va respinge excepţiile inadmisibilităţii acţiunii prin raportare la efectele 
produse de admiterea excepţiei de nelegalitate a Hotărârii nr. 69/27.03.2008 şi a Hotărârii nr. 
108/17.04.2008 prin Sentinţa nr. 3965/2012 şi a inadmisibilităţii raportată la cadrul procesual 
în care s-a pronunţat sentinţa despre care se susţine că nu a fost pusă în executare, cu privire 
la efectele excepţiei de nelegalitate, apreciind că nu există vreun impediment în exercitarea 
acţiunii judiciare, respectiv vreo încălcare a unei condiţii prealabile exercitării acesteia. De 
asemenea, nici cu privire la cadrul procesual stabilit nu există vreun impediment care ar putea 
atrage inadmisibilitatea acţiunii. 

     În ceea ce priveşte pretinsa nemotivare a soluţiei pronunţata pe aceasta excepţie, 
după cum se poate observa din paragraful citat mai sus, nici acest motiv de recurs nu este 
fondat întrucât hotărârea este motivata in mod temeinic si legal. Ceea ce nu observa recurenţii 
este ca prin motivarea succinta a respingerii excepţiei prima instanţa a punctat care ar fi fost 
chestiunile relevante in susţinerea unei excepţii de inadmisibilitate arătând ca nu se verifica in 
speţa. 

     Cu privire la corecta respingere a excepţiei inadmisibilităţii acţiunii raportat la 
cadrul procesual in care s-a pronunţat sentinţa nepusa in executare 

      Recurenţii susţin ca in mod greşit in cuprinsul Sentinţei civile nr. 3965/2012 s-a 
dispus obligarea Consiliului Judeţean Alba la reluarea procedurii de la ultimul act valabil 
întrucât Consiliul Judeţean este doar un organ deliberativ si nu poate executa obligaţia 
reţinuta in dispozitiv. Având in vedere acest context si faptul ca nu exista un conducător al 
Consiliului Judeţean acţiunea ar fi trebuit admisa de către prima instanţa excepţia 
inadmisibilităţii. 

       Observam ca recurenţii invoca in esenţa aceleaşi apărări care vizau excepţia lipsei 
calităţii procesuale pasive si capacităţii de folosinţa motiv pentru care facem trimitere la 
aceleaşi considerente de respingere ale acestor motive invocate la pct. 4 si 5 din prezenta 
întâmpinare. 

     Având in vedere aceste aspecte apreciem ca soluţia pronunţata de prima instanţă 
este motivata atât prin raportare la considerentele indicate mai sus  cat si prin raportare la 
argumentele invocate in soluţionarea celor doua excepţii. 

      Aşadar apreciem ca hotărâre pronunţata este legala si temeinica iar acest motiv de 
recurs este nefondat întrucât in aceasta procedura nu se poate pune sub semnul întrebării 
legalitatea sentinţei împotriva cărora s-au epuizat căile de atac. 

      Cu privire la corecta respingere excepţiei de inadmisibilitate prin raportare la 
dispoziţiile art. 905 Cod procedura civila recurenţii susţin ca acţiunea trebuia respinsa ca 
inadmisibila întrucât trebuia ca anterior sesizării instanţei sa fi demarat executarea silita prin 
depunerea unei cereri la executor si apoi sa fi obţinut încuviinţarea executării silite conform 
art. 905 Cod procedura civila. 

      Hotărârea primei instanţe este temeinica si legala si in ceea ce priveşte 
soluţionarea acestei excepţii  fiind in acord cu practica judiciara in materie:  

      Pentru aplicarea amenzii şi a obligării la plata penalităţilor conform art. 24 alin.2 
din Legea nr. 554/2004- nu este necesară nici învestirea cu titlu executoriu a hotărârii 
judecătoreşti, aceasta fiind titlu executoriu conform art. 22 din Legea nr. 55-4/2004 şi nici 
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încuviinţarea executării silite deoarece trimiterea făcută la prevederile art. 894 respectiv Ş/OS 
din Cod Procedură Civilă priveşte cuantumul penalităţilor şi modul de calcul al acestora.. 
Totodată, este evident că potrivit art. 24 aiin.l din Legea nr. 554/2004, forma anterioară datei 
de 18,10.2014, executarea titlului executoriu se face de bunăvoie, în termenul stabilit în 
hotărâre sau în cel mult 30 de zile de ia rămânerea definitivă (irevocabilă) a hotărârii, chiar 
dacă sintagma „de bunăvoie? a fost introdusă ulterior. O altă interpretare, în sensul susţinut 
de către pârâţi, este imposibilă, având în vedere termenul maxim de 30 de zîle prevăzut de 
lege şi care se referă la obligaţia autorităţii publice de a executa hotărârea judecătorească. 

Pentru aceste considerente de fapt si de drept, instanţa va respinge ca neîntemeiată 
excepţia inadmisibilităţii cererii, unită cu fondul cauzei. 

       In plus fata de motivarea mai sus citata apreciem ca procedura executării silite a 
unei obligaţii de a face instituita in sarcina Consiliului Judeţean Alba reglementata de art. 905 
Cod procedura civila este incompatibila cu specificul raporturilor de putere dintre autorităţile 
publice şi persoanele vătămate, conform art. 28 din Legea 554/2004. In concret, este de 
neconceput ca executorul judecătoresc să poată constrânge autoritatea publică să-şi execute 
obligaţia de a relua procedura de atribuire de la ultimul act valabil pentru traseele 092-096 
din Programul de transport, in acest sens pronunţându-se si doctrina . De altfel nu ştiu cum îşi 
imaginează recurenţii ca ar trebui sa procedeze un executor judecătoresc investit cu o astfel 
de cerere de executare silita. 

Contrar motivelor invocate de către recurenţi prima instanţa a aplicat in mod corect 
prevederile art. 24 nefiind incidente motivele de recurs prevăzute de art. 488 pct. 5 si pct. 8 
din Codul de procedura civila. 

      Motivele de recurs ce privesc fondul cauzei.După cum s-a arătat in partea 
introductiva, după pronunţarea Sentinţei nr. 85/2015 prin care au fost sancţionaţi pentru 
neexecutarea hotărârii judecătoreşti, recurenţii „au reuşit" sa pună in executare Sentinţa civila 
nr. 3965/2012. 

     Este evident aşadar ca pretinsele motive care i-ar fi împiedicat pe recurenţi sa pună 
in executare hotărârea (sau pretinsa executare prin adoptarea HCJ 41/2013) a fost doar 
pretexte pentru a refuza punerea in executare a hotărârii. Dovada acestui fapt este ca la mai 
mult de 2 ani de la rămânerea irevocabila a Sentinţei civila nr. 3965/2012 a fost reluata 
procedura de la ultimul act valabil si am fost declarata câştigătoare. 

     In acest context este evident ca motivele pentru a justifica nepunerea in executare a 
hotărârii invocate pe fondul cauzei cu privire la nelegalitatea Sentinţei nr. 85/2015 sunt 
formale si lipsite de conţinut. 

      Referitor la „imposibilitatea" tehnica în esenţa recurenţii îşi fundamentează 
motivele de recurs invocate susţinând ca hotărârea primei instanţe ar fi nelegala întrucât 
ignora existenta unei iguŢosibilităţi tehnice de punere in executare a hotărâri judecătoreşti 
astfel ca Sentinţa nr. 85/2015 ar conţine motive străine denaturapricinii, ar fi contradictorie, 
nu ar fi cercetat fondul, ar fi pronunţata cu încălcarea nomelor de drept material. 

       Cu privire la imposibilitatea de a modifica bazele de date.Pentru a justifica 
refuzul de a pune în executare hotărârea judecătorească, Consiliul Judeţean Alba încearcă sa 
invoce fapta terţului, respectiv a Centrului National de Management si Societatea 
Informaţionala (in continuare „GVMSF').  Aceasta autoritate este, din punctul de vedere al 
Consiliului Judeţean Alba, singura abilitata sa reia procedura de atribuire, însă se susţine că 
este în imposibilitate tehnica de a modifica bazele de date actuale cu baze de date aferente 
unui vechi program de transport.Însă potrivit dispozitivului Sentinţei civile nr. 3965/2012 
obligaţia de a relua procedura de atribuire revine Consiliului Judeţean Alba aşadar aceasta 
autoritate si nu CNMSI are obligaţia de a efectua toate demersurile necesare reluării 
procedurii de atribuire a traseelor.Din nou, pe cale ocolita, se critica Sentinţa nr. 3965/2012 
ceea ce este vădit inadmisibil. 
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      Dovada ca aceste ar fi fost demersurile care trebuiau executate de către recurenţi 
este tocmai adoptarea HCJ nr. 31/2015 care modifica Programul de transport pentru ca acesta 
sa corespunda dispoziţiilor instanţei.  

       In aceste condiţii este evident ca la momentul pronunţării Sentinţei nr. 85/2015 
refuzul Consiliului Judeţean Alba de a pune în executare hotărârea a fost nejustificat. 

       In ceea ce priveşte faptul ca recurentul Consiliul Judeţean Alba nu ar avea nicio 
atribuţie in modificare bazelor de date întrucât sistemul este unul naţional, nici aceasta 
apărare nu poate fi reţinuta. 

      Astfel potrivit prevederilor art. 18 alin. (4) din Decizia nr. 22 din 12.02.2014 a 
Preşedintelui Agenţiei pentru Agenda Digitala a României, Programul de transport este 
stabilit si introdus in aplicaţia SIAE de către Consiliul Judeţean Alba.In aceleaşi sens erau si 
prevederile Decizia nr. 1042 din 14.01.2013 a Vicepreşedintelui CNMSI.Astfel după 
introducerea acestor informaţii in sistem de către Consiliul Judeţean a fost posibila reluarea 
procedurii de atribuire si au fost emise rezultate de către AADR iar apoi subscrisa am fost 
desemnata câştigătoare prin adoptarea HCJ nr. 53/2015.Aşadar "imposibilitatea tehnica" s-a 
datorat refuzului Consiliu Judeţean Alba de a pune in executare hotărârea. 

       In mod evident, doar acele fapte sau împrejurări care ar fi împiedicat sau anihilat 
libertatea de decizie apăraţilor puteau sa duca la excluderea vinovăţiei. In condiţiile in care 
astfel de împrejurări nu exista, in speţa nu poate opera exonerarea de răspundere a Consiliului 
Judeţean Alba si a Preşedintelui Consiliului Judeţean, Ion Dumitrei. 

       In ceea ce priveşte natura juridica a hotărârilor prin care s-a prelungit succesiv 
valabilitatea programelor de transport observa ca acestea justifica interesul subscrisei întrucât 
atât timp cat acest Program de transport este in derulare aveam interesul de a solicita reluarea 
procedurii. Aşadar aceste acte administrative nu reprezintă adoptarea unui nou program de 
transport, motivele pentru care acesta a fost prelungit fiind irelevante in speţa. 

      Referitor la presupusa lipsa a criteriilor de evaluare.Recurenţii susţin ca lipsa 
criteriilor de evaluare a justificat imposibilitatea punerii in executare a hotărârii. 

     In ceea ce priveşte pretinsa lipsa a criteriilor de atribuire precizam ca:Aspect nu a 
împiedicat desemnarea subscrisei ca si câştigătoare in urma reluării procedurii prin adoptarea 
HCJ nr.53/2015.Indiferent de prevederile legale care ar fi stabilit criteriile de evaluare, din 
moment ce unul din cei doi competitori a fost descalificat de către instanţa, explicit in cadrul 
considerentelor, in mod logic nu mai poate fi desemnat câştigător decât celălalt competitor, 
adică subscrisa M.T. SRL. Astfel ca este evident ca refuzul de a pune in executare hotărârea 
este nejustificat. 

      Suspendarea pe cale judecătorească a Ordinului comun al M. A.I. si M.T. 
nr.240/1614/2012 nu putea afecta procedura de atribuire şi nu putea să împiedice Consiliul 
Judeţean Alba să îşi îndeplinească obligaţia impusa de instanţa de judecata întrucât nu era 
aplicabil procedurii de atribuire organizata in 2008. In concret, criteriile de atribuire existau si 
erau specificate in Ordinul M.A.I. nr. 134/2007 privind aprobarea criteriilor de evaluare, a 
punctajelor şi a metodologiei de punctare, aplicabile în vederea atribuirii traseelor pentru 
transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean 

      În ipoteza în care s-ar considera ca ar fi fost aplicabil Ordinul comun al M.A.I. si 
M.T. nr.240/1614/2012, suspendarea, dispusa în baza Sentinţei pronunţate de Curtea de Apel 
Piteşti în cadrul dosarului nr. 1020/46/2012, a încetat la data 24.09.2013. ca urmare a 
admiterii de către înalta Curte de Casaţie si Justiţie a recursului formulat Ministerul 
Transporturilor si Ministerul Afacerilor Interne. Aşadar după data de 24.09.2013 nici măcar 
din punct de vedere formal nu se mai puteau invoca lipsa criteriilor. 

      In aceste condiţii este evident ca motivele de recurs invocate nu sunt reale si 
solicitam onoratei instanţe respingerea lor ca nefondate. 
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     Referitor la pretinsa încălcare a normelor de procedura (încălcarea principiului 
disponibilităţii si existenta unor motive contradictorii.In cadrul celor doua recursuri se susţine 
de către recurenţi ca prima instanţa a depăşit limitele investirii întrucât ar fi statuat si cu 
privire la problema traseelor 052-054, aspecte care nu vizează acţiunea formulată de 
subscrisa M.T. SRL si care constituie obiect al dosarului .../2014. 

      In mod temeinic si legal prima instanţă a reţinut culpa Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Alba, Ion Dumitrei si a Consiliului Judeţean Alba pentru neexecutarea hotărârii 
judecătoreşti conform considerentelor reţinute in pag. 17-23 din Sentinţa civila nr. 85/2015, 
aşadar si aceste motive de recurs sunt nefondate. 

      Cu privire la penalităţile acordate.Recurentul Consiliul Judeţean Alba susţine ca 
instanţa nu era obligata sa aplice penalităţi atunci când a stabilit deja obligaţia plătii unei 
amenzi întrucât ar fi o sarcina prea grea. Pentru a justifica acest motiv de recurs recurentul 
invoca prevederile art. 905 Cod procedura civila in sensul ca instanţă poate obliga pe debitor 
deci nu este obligatorie aplicarea penalităţii. Cu privire la acest motiv de recurs arătam 
următoarele: 

       Trebuie observat ca amenda a fost stabilita in sarcina Preşedintelui Consiliului 
Judeţean iar penalităţile au fost stabilite in sarcina Consiliului Judeţean Alba. Aşadar 
sancţiunile au fost dispuse in sarcina unor persoane diferite aşadar nu se poate susţine ca este 
o sarcina prea grea. 

       Mai mult, recurentul ignora, din nou, temeiul legal al acţiunii, respectiv 
prevederile art. 24 din Legea 554/2004.Astfel potrivit ar. 25 alin. 2 din Legea 554/2004, 
aplicabil la data înregistrării acţiunii :„In cazul în care termenul nu este respectat, se aplică 
conducătorului autorităţii publice sau, după caz, persoanei obligate o amendă de 20% din 
salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, iar reclamantul are dreptul la penalităţi, 
în condiţiile art. 894 din Codul de procedură civilă. " 

        Aşadar prevederile legale aplicabile garantează dreptul la obţinerea unor 
penalităţi, nu este doar o posibilitate..Mai mult, oportunitatea dispuneri ambelor masuri este o 
chestiune ce tine de stabilirea stării de fapt, critica inadmisibila in recurs, care trebuie sa 
vizeze doar critici de nelegalitate. 

        Recurentul susţine ca ar fi nu ar fi inadmisibil cumulul penalităţilor solicitate si a 
despăgubirilor solicitate din dosar …/117/2013. Cu privire la admisibilitatea acestui cumul s-
a pronunţat deja Curtea de Apel Cluj in Decizia civila nr. 10444/2014 (pag. 21) din dosar 
…/117/2013 : 

     Din alt unghi de vedere, scindarea temporală nu se poate susţine factual şi lega! dc 
vreme ce cauzele şi premisele celor două tipuri de acţiuni de despăgubire sunt fundamental 
diferite, astfel fiind ele putând coexista câtă vreme o suprapunere nu este legal interzisă şi 
câta vreme efectul negativ al emiterii netului administrativ se produce şi după intervalul de 
timp sextrs când autoritatea publica are obligaţia să emită noul act administrativ. 

       Astfel fiind, in primul caz despăgubirea vizează acoperirea prejudiciului 
cauzat părţii vătămate de autoritatea publica prin emiterea ori adoptarea unui 
act administrativ nclegal şi care poate dura începând cu data adoptării lui şi 
până la eliminarea efectivă a cauzei ce determină acest prejudiciu iar in al doilea 
caz, despăgubirea poate fi solicitată pentru acoperirea prejudiciului încercat de 
cel care a obţinut şi beneficiat de efectele anulării actului administrativ dar care 
se considera vătămat în continuare pentru nerespectarea dc elitre respectiva 
autoritate a termenului de punere în executare a hotărârii judecătoreşti 
respective».Aceste statuari cu privire la admisibilitate cumulului celor doua tipuri de 

acţiuni se opun recurenţilor cu prezumţia legală de lucru judecat conform articolului 431 alin. 
(2) din Codul de procedura civila, care reprezintă manifestarea pozitivă a autorităţii de lucru 
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judecat: „Oricare dintre părţi poate opune lucrul anterior judecat într-un alt litigiu, dacă are 
legătură cu soluţionarea acestuia din urmă. " 

     Efectul pozitiv al autorităţii de lucru judecat are drept scop prevenirea 
contrazicerilor dintre considerentele hotărârilor judecătoreşti.Aşadar in acest caz, nu este 
necesar să existe tripla identitate de părţi, obiect şi cauză, ci este suficient ca în judecata 
ulterioară să fie adusă în discuţie o chestiune litigioasă care să aibă legătură cu ceea ce s-a 
soluţionat anterior, aşa încât aceasta să nu poată fi contrazisă, indiferent dacă această 
rezolvare a fost dată prin dispozitiv sau numai în considerente, date fiind dispoziţiile art. 430 
alin. (2) din Codul de procedura civila. Potrivit art. 435 alin. (2) din Codul de procedura 
civila: „Hotărârea este opozabilă oricărei terţe persoane atât timp cât aceasta din urmă nu 
face, în condiţiile legii, dovada contrară." 

      Recurentul susţine ca prejudiciul nu a fost dovedit astfel ca nu sunt îndreptăţită la 
plata penalităţilor. 

       Dovedirea prejudiciului este o chestiune de probaţiune si are relevanta in 
stabilirea stării de fapt reţinute de către prima instanţă. In condiţiile in care recursul poate sa 
vizeze doar motive de nelegalitate si nu de netemeinicie apreciem ca acest motiv de recurs 
este inadmisibil. 

      In ceea ce priveşte necesitatea dovedirii prejudiciului pentru a putea solicita 
penalităţile, observam ca recurentul ignora natura juridica a acestor daune si nu invoca nici 
un temei legal care sa justifice acesta necesitate. 

      Penalităţile prevăzute de art. 905 Cod procedura civila si de art. 24 din Legea 
554/2004 reprezintă o sancţiune si un mijloc de constrângere al debitorului pentru executarea 
obligaţiei.Aşadar prin simplul fapt al nepunerii in executare a hotărârii judecătoreşti persoana 
vătămata este îndreptăţită sa obţină penalităţi in cuantumul stabilit de lege (clauza penala 
legala motiv pentru care legiuitorul a si optat pentru sintagma de „penalităţi" pentru a le 
deosebi de termenul de „despăgubiri'''' care impun probarea unui prejudiciu).In speţa legea 
prezuma existenta acestui prejudiciul si îl cuantifica la un anumit nivel in funcţie de tipul de 
obligaţie care nu a fost executata. Din moment ce legea prezuma cuantumul prejudiciului nu 
mai este necesara probarea acestuia cum pretinde recurentul, însă fără a indica un temei 
legal.In aceste condiţii apreciem ca hotărârea primei instanţe este legala si temeinica motiv 
pentru care solicitam si respingerea acestui motiv de recurs.  

       Recurenţii susţin ca penalităţile pot fi acordate cel mai devreme de la momentul 
pronunţării hotărârii judecătoreşti recurate, însă nu îşi fundamenteaze aceasta opinie pe nicio 
baza legala.Apreciem ca intervalul pentru care subscrisa pot pretinde plata penalităţilor este 
din data de 07.04.2013 până Ia executarea efectiva a acestei obligaţii de către persoanele 
responsabile întrucât: 

     Art. 24 alin. (1) din Legea 554/2004 stabileşte un termen in care autoritatea poate 
sa îşi execute benevol obligaţiile stabilite prin titlul executoriu, respectiv cel mult 30 de zile 
de la data rămânerii irevocabile a hotărârii  , împlinit la data de 07.04.2013. 

      Punerea în executare a hotărârii nu este condiţionată de efectuarea unor demersuri 
ale subscrisei iar obligaţia executării din oficiu şi termenele scurte fixate prin lege exprimă, o 
dată în plus, cerinţa respectării principiului legalităţii şi a exigenţelor termenului rezonabil în 
procedura administrativă şi în procedura de executare a obligaţiilor impuse autorităţilor 
publice prin hotărârea judecătorească, astfel ca pârâţii pot fi obligaţi la plata penalităţilor 
începând cu data de 07.04.2013Aşadar nici acest motiv de recurs nu este fondat. 

      Recurentul Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrei, susţine ca 
amenda putea fi stabilita cel mai devreme de la momentul pronunţării hotărârii judecătoreşti 
recurate, însă nu îşi fundamenteaze aceasta opinie pe nicio baza legala. Apreciem ca motivele 
pentru care amenda a fost corect stabilită de către prima instanţă sunt aceleaşi ca si cele 
indicate la pct.9.4.4 
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      In ceea ce priveşte afirmaţia ca amenda nu trebuia stabilita la suma maxima 
întrucât hotărârea a fost pusa in executare pentru o alta societate, T. SRL, apreciem ca nu este 
relevanta întrucât vizează drepturile altei societăţi. 

       În ceea ce priveşte recursul împotriva încheierii de îndreptare a erorii materiale în 
mod eronat, în cuprinsul Sentinţei civile nr. 85/2015 s-a omis să se consemneze menţiunea ca 
penalităţile în cuantum de 100 de lei se stabilesc pe zi de întârziere.Omisiunea instanţei a fost 
remediată prin procedura îndreptării conform art.442 alin (1) Cod de proc civila. Recurentul 
susţine ca in mod nelegal a fost îndreptata eroarea prin încheierea de şedinţa nr. 
104/03.01.2015 întrucât aceasta eroare nu se circumscrie noţiunii de eroare materiala. 

      Apreciem ca încheierea de şedinţa nr.104/03.01.2015 este legala si temeinica, 
eroarea îndreptata se circumscrie noţiunii de eroare materiala după cum in mod corect retine 
prima instanţă: 

De asemenea, întemeiată este şi solicitarea de a se înlătura omisiunea vădită i din 
cuprinsul sentinţei civile nr, 85/2015 a Tribunalului Cluj, în sensul că : penalităţile în 
cuantum de 100 lei se stabilesc pe zi de întârziere, având în vedere j că aceasta este unitatea 
de timp prevăzută de prevederile art. 905 C.pr.civ. în i temeiul cărora au fost stabilite (între 
100 şi 1000 lei pe zi de întârziere) iar \ instanţa a precizat expres că penalităţile se stabilesc 
pentru întreaga perioadă i cuprinsă între data de 07.04.2013 şi data executării sentinţei civile 
nr. I 3965/2012 a Tribunalului Cluj, în baza prevederilor art. 905 C.pr.civ. 

      În ceea ce priveşte recursurile împotriva sentintei privind lamurirea dispozitivului 
prin cele doua cereri de lămurire recurenţii, Consiliul Judeţean Alba si Preşedintele Consiliul 
Judeţean Alba, Ion Dumitrei solicita includerea, explicitarea in dispozitiv a menţiunii ca 
penalităţile /amenda sunt stabilite cu titlu provizoriu in condiţiile art. 905 Noul Cod 
procedura civila. 

         Recurenţii susţin ca Sentinţa Civila nr. 938/18.03.2015 nu este motivata si iar 
cererile de lămurire erau întemeiate pentru ca nu ar rezulta din conţinutul hotărârii caracterul 
acesteia ca fiind provizorie. 

      Hotărârea primei instanţe este motivata după cum rezulta chiar din conţinutul 
acesteia:Instanţa a arătat exact în sentinţă pentru fiecare sancţiune în parte temeiul de drept pe 
care se întemeiază, iar ceea ce invocă pârâţii este o enumerare a tuturor temeiurilor de drept 
avute în vedere la soluţionarea 

cauzei, enumerare care se regăseşte in partea finală a considerentelor, această 
redactare fiind concluzia uzual folosită în practică. 

      Soluţia pronunţata este temeinica si legala întrucât legea nu impune ca dispozitivul 
hotărârii sa conţină menţiuni cu privire la temeiul legal sau daca are caracter provizoriu prin 
raportare la prevederile art. 425 alin. (1) lit. c) si alin. (3) din Codul procedura civila. 

       Aşadar cererea recurenţilor excede cadrului legal.In plus se mai poate retine ca 
aceste cereri de lămurire sunt nefondate si in contradicţie cu prevederile art. 905 alin. (2) Cod 
procedura civila potrivit cărora: „Când obligaţia nu este evaluabilă în bani, instanţa sesizată 
de creditor îl poate obliga pe debitor, prin încheiere definitivă dată cu citarea părţilor, să 
plătească în favoarea creditorului o penalitate de la 100 lei la 1.000 lei, stabilită pe zi de 
întârziere, până la executarea obligaţiei prevăzute în titlul executoriu." 

     Aşadar prevederile legale invocate de către recurenţi nu justifica caracterul 
provizoriu al dispoziţiilor Sentinţei civile nr. 85/2014 . De altfel, daca legiuitorul ar fi 
apreciat ca încheierea pronunţata in temeiul art. 905 alin. (2) Cod procedura civila ar avea 
caracter provizoriu ar fi menţionat acest caracter in cuprinsul normelor legale incidente. 

      In ceea ce priveşte afirmaţia ca prevederile art. 905 alin. (4) si (5) Cod procedura 
civila ar confirma caracterul provizoriu la încheierii, nici acesta apreciere nu poate fi reţinuta. 
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       Astfel procedura prevăzută de 905 alin. (4) si (5) Cod procedura civila devine 
incidenţa numai in măsura in care debitorul nu executa obligaţia in termenul de 3 luni si are 
scopul de a limita penalităţile pe care un creditor le-ar putea solicita. 

       In ipoteza in care însă debitorul executa obligaţia înainte de împlinirea termenului 
de 3 luni atunci creditorul poate solicita penalităţile acordate conform încheierii definitive 
pronunţata in temeiul art. 905 alin. (2) Cod procedura civila. O altfel de interpretare ar 
însemna acordarea debitorului unui nou termen de punere in executare al hotărârii 
judecătoreşti, altul decât cel prevăzut de art. 24 alin. (1) din Legea 554/2004, si nu ar fi 
îndeplinit scopul sancţionatoriu al acestor penalităţi. 

       In ceea ce priveşte amenda stabilita, trebuie precizat ca acesta sancţiune nu este 
reglementata de dispoziţiile art. 905 Cod procedura civila ci de prevederile speciale cuprinse 
in art. 24 din Legea 554/2004, aşadar nu poate fi argumentat in acest sens caracterul 
provizoriu al dispoziţiilor instanţei. 

          În răspunsul la întâmpinări ambii recurenţi au invocat EXCEPŢIA 
LIPSEI DE OBIECT şi INTERES a acţiunii introductive, respectiv a solicitării de 
aplicare a măsurilor prevăzute de art. 24 din Legea nr. 554/2004,apreciate de instanţă a 
fi motive de recurs suplimentare. 

        În dezvoltarea lor s-a arătat în condiţiile în care după pronunţarea Sentinţei nr. 
85/2006 şi înainte de soluţionarea recursului în timpul judecăţii Consiliului Judeţean Alba a 
adoptat noi acte administrative subsumate demersurilor de reluare a procedurii, respectiv HCJ 
Alba nr. 31/2015, 52/2015 şi 53/2015 cererea reclamantei a rămas fără obiect.După cum s-a 
reţinut în jurisprudenţă aplicarea prevederilor art. 24 din Legea nr. 554/2004 este condiţionată 
de dovedirea unei culpe - ÎCCJ - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 1435 
din 16 martie 2012, accesibilă pe portalul www.scj.ro.Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia 
de contencios administrativ şi fiscal, nr. 5149 din 4 Decembrie 2012, publicată pe site-ul 
www.scj.ro. 

        Astfel, după cum s-a arătat în jurisprudenţă „finalitatea acţiunii pecuniare 
prevăzute de art. 24 din Legea nr. 554/2004 este înfrângerea rezistenţei conducătorilor 
autorităţilor publice la executarea hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile", iar 
scopul „avut în vedere de legiuitor la adoptarea textului legal, acela de a asigura executarea 
hotărârii irevocabile". 

       În plus, în jurisprudenţa, s-a arătat următoarele „Când obligaţia dispusă prin 
hotărârea judecătorească pronunţată în contencios administrativ a fost executată, fie şi pe 
parcursul judecăţii cererii privitoare la neexecutare, reclamantul nu mai justifică un interes în 
susţinerea cererii de aplicare a amenzii, întrucât scopul amenzii judiciare civile reglementate 
de art. 24 din legea nr. 554/2004 este asigurarea executării în natură a obligaţiei de a face, 
amenda constituind un mijloc de presiune. în ipoteza executării, acest scop nu mai există."3 - 
s.n. Astfel, cel puţin în privina amenzii cererea se dovedeşte şi lipsită de interes. Amintim că 
sumele stabilite cu titlu de amendă nu sunt în favoarea M.T. SRL, ci a statului. 

 
       Pe de altă parte, în privinţa penalităţilor, astfel cum au fost concepute prin 

trimitere la art. 905 NCPC (în prezent art. 906 urmare a republicării NCPC4) apreciem că 
acestea reprezintă, de asemenea, un mijloc de constrângere pentru obţinerea executării. Cum 
intimata-reclamantă a obţinut executarea în configurarea reţinută prin Sentinţa nr. 85/2015 în 
interiorul termenului de 3 luni de la comunicarea acesteia din urmă, nu se regăsesc în speţă 
premisele definitivării prevăzute de ar. 905 alin. 4 NCPC „Dacă în termen de 3 luni de la data 
comunicării încheierii de aplicare a penalităţii debitorul nu executa obligaţia prevăzută în 
titlul executoriu".În acest context amintim că reclamantul M.T. SRL a solicitat în mod 
distinct pretinse despăgubiri într-un dosar separat înregistrat sub nr. .../117/2013 inclusiv 
pentru perioada de după rămânerea irevocabilă a titlul de care se prevalează, respectiv 
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sentinţa nr. 3965/2012.Din această perspectivă se justifică, admiterea recursului formulat şi 
respingerea actiunjj introductive ca fiind lipsită de obiect şi interes. 

      Analizând recursurile declarate prin prisma motivelor invocate ,a 
prevederilor legale incidente în materie Curtea reţine următoarele : 
      În speţă atât Preşedintele Consiliului Judetean Alba cât şi Consiliul Judetean Alba au 
formulat recurs împotriva încheierii de sedintă din data de 26.11.2014,împotriva sentintei 
civile nr. 85/14.01.2015,împotriva sentintei civile nr. 938/2015 , toate pronunţate în prezentul 
dosar. 

      Consiliul Judetean Alba a depus în termenul legal o precizare la recursul formulat 
împotriva încheierii de sedinţă din data de 26.11.2014 şi a sentinţei civile nr. 85/2015 în 
sensul completării motivelor de recurs şi cu motivul  vizand lipsei calităţii procesual pasive a 
Consiliului Judetean Alba şi îndreptării unor erori materiale din recurs (precizare aflată la 
finalul volumului II al instanţei de recurs ).Acelaşi recurent a declarat şi recurs împotriva 
încheierii nr. 104/03.02.2015 . 

      Sentinţa civilă nr.85/2015 a fost îndreptată prin încheierea nr. 104/2015 ,iar 
sentinta civila nr.938/2015 a fost îndreptată prin încheierea nr.253/2015 . 

        Prin precizarile aflate la f. 125-127 Consiliul Judetean Alba a precizat recursurile 
în sensul că ele vizează continutul îndreptat al senţintelor sus menţionate aşa cum aceasta 
îndreptare a fost dispusă prin încheierile nr. 104/03.02.2015 şi nr.253/2015. 

       Presedintele Consiliului Judetean Alba şi-a precizat recursul doar în raport de 
îndreptarea sentintei nr.938/2015 prin încheierea nr.253/2015. 

       Înainte de a analiza punctul motivele de recurs pentru toate aceste motive se 
impune precizarea prealabilă că nu se poate reţine că prima instanţă nu a cercetat aspectele 
invocate în aceste motive şi nu a indicat considerentele pentru care a luat o anume hotărâre. 

      1.Prin răspunsul la întâmpinare ambii recurenţi au invocat suplimentar faţă de 
motivele de recurs cuprinse în cererile de recurs mai sus expuse excepţia lipsei de obiect şi de 
interes a acţiunii introductive. 

       Aceste două excepţii au fost puse în discuţie la termenul de judecată din data de 
25.06.2015 .Întrucât ele nu vizau cererile de recurs şi judecata în recurs instanţa le-a dat 
singura calificare juridică în care era posibil ca aceste aspecte să fie valorificate în această 
etapă procesuală aceea de motive de recurs . 

      În privinţa lor intimata reclamanta a invocat excepţia de nulitate parţială a 
recursului întrucât au fost invocate în afara cererii de recurs  şi de inadmisibilitate având în 
vedere că în acest stadiu procesual excepţiile trebuie sa vizeze hotărârea recurată şi nu cererea 
introductivă de instanţă . 

       Curtea în urma deliberării va respinge excepţia de nulitate parţială a recursului 
raportat la aceste motive raportat la prevederile  art. 489 şi 496 NCPC. 

       Astfel  aşa cum rezultă din primul text de lege invocat sancţiunea nulităţii 
recursului vizează situaţia în care motivele de recurs nu sunt invocate în termenul legal şi nu 
situaţii ca si cele din speţă în care toate motivele de recurs sunt invocat în termenul legal şi 
doar  două motive sunt invocate în afara termenului legal .Ca atare sancţiunea nulităţii 
vizează întregul recurs şi nu doar o parte a sa . 

        Conform art. 496 NCPC soluţia ce se dă asupra unui recurs este unitară respectiv 
un recurs se anulează ,se respinge sau se admite în întregime ,in acest ultim caz casarea 
putand fi totala sau partiala. 

      Raportat la aceste două texte de lege instanţa va respinge excepţia de nulitate 
parţială a recursului .Totodată va respinge şi excepţia de  inadmisibilitate fiind posibil ca prin 
motivele de recurs sa se invoce excepţii raportat la cererea de chemare în judecata şi care pot 
duce la o altă soluţie decât cea din hotărârea atacată . 
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         Cu toate acestea în temeiul art. 489 alin 2 NCPC aceste două motive de recurs 
invocate prin răspunsul la întâmpinare privind lipsa de obiect şi de interes raportat la cererea 
de chemare în judecată nu pot fi examinate fiind invocate în afara termenului legal în care 
partile pot să îşi motiveze recursul ele fiind respinse pentru acest considerent al invocarii lor 
abia prin raspunsul la intampinare. 

         2.În ceea ce priveşte motivul de recurs privind excepţia de necompetenţă 
materială  conform art. 25 alin. 1 din Legea 554/2004 sancţiunea şi despăgubirile prevăzute la 
art. 24 alin. (2) se aplică, respectiv se acordă, de instanţa de executare, la cererea 
reclamantului. Hotărârea se ia în camera de consiliu, de urgenţă, cu citarea părţilor.Conform 
art. 2 lit ţ din aceeaşi lege prin instanţă de executare se întelege instanţa care a soluţionat 
fondul litigiului de contencios administrativ. 

           Definirea instanţei de executare este neechivocă şi nu comportă nici o discuţie 
.Tribunalul Cluj a soluţionat fondul litigiului şi ca atare este în speţă instanţă de executare . 

       3. În ceea ce priveşte motivul de recurs privind excepţia de conexare art. 139 
NCPC conferă instanţei posibilitatea de a conexa două sau mai multe procese în care sunt 
aceleaşi părţi sau chiar împreună cu alte părţi şi al căror obiect şi cauză au o strânsă legătură 
între ele .Întrucât conexarea nu este obligatorie rezultă că în verificarea îndeplinirii acestor 
condiţii instanţa de fond beneficiază de o larga marjă de apreciere ce nu poate fi cenzurată în 
recurs . 

        Aşa cum rezultă din încheierea de sedinţă din data de 26.11.2014  prima instanţă 
a apreciat că nu se impune conexarea fiind vorba de drepturi distincte astfel că pronuntarea 
hotărârii în una din aceste cauze nu va influenţa hotărârea ce se va da în cealaltă cauză . 

      Raportat la marja de apreciere de care se bucură instanţa de fond în aplicarea art. 
139 NCPC şi raportat la imprejurarea că în speţă este vorba de drepturi si interese distincte 
aspect necontestat de către recurenti în cererea de recurs Curtea apreciază că acest motiv de 
recurs este nefondat .În plus instanţa prin solutionarea excepţiei de conexitate nu a antamat 
nici o chestiuna litigioasă care sa se bucure in celalalt dosar de autoritate de lucru judecat asa 
cum se va arata mai jos .Prima instanta s-a rezumat la analiza cerinţelor art. 139 
NCPC,admisibilitatea acţiunii fiind analizată doar raportat la cererea ce făcea obiectul 
prezentului dosar .Ca atare acest motiv de recurs este nefondat. 

      4.În ceea ce priveşte motivele de recurs vizând lipsa capacităţii de folosinţă şi de 
exerciţiu a Consiliului Judetean Alba şi lipsa calităţii procesual pasive a aceluiasi recurent 
(invocată prin precizarea recursului atasată la finele volumului II) Curtea reţine că in sentinţa 
nr.3965/06.04.2012 pronunţată de Tribunalul Cluj şi care în speţă este titlul executoriu 
recurentul Consiliul Judetan Alba figureaza în calitate de pârât fiind obligat sa reia procedura 
de atribuire pentru traseele nr. 092-096 de la ultimul act valabil.  

      Cererea ce formează obiectul prezentului dosar este o cerere întemeiată pe art. 24 
din Legea 554/2004 .Câtă vreme acest recurent a fost obligat  să reia procedura de atribuire a 
unui traseu de la ultimul act valabil este evident că şi în faza de executare are capacitate de 
folosinţă ,de exerciţiu şi calitate procesual pasivă în sarcina sa subzistând îndeplinirea 
obligaţiei prevăzută în titlul executoriu . 

      În plus în dreptul administrativ capacitatea de folosinta şi de exerciţiu sunt date de 
aşa numita capacitate de drept administrativ fundamentata pe atribuţiile legale ale unei 
autorităţi publice, neinteresând alte aspecte .Astfel atâta vreme cât o autoritate are competenţa 
legală de a face ceva ,ea are si capacitate de folosinta ,de exercitiu raportat la aceea 
competenta in litigiile de contencios administrativ .Totodata în prezent art. 56 alin 2 NCPC 
conferă calitatea de pârât sau reclamant oricăror entităţi care nu au personalitate juridică daca 
ele sunt organizate potrivit legii ,asa cum se intampla si in cazul recurentului Consiliul 
Judetean Alba. 
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       Ca atare recurentul are în speţă calitatea de debitor şi pe cale de consecinţă are 
capacitate de folosinţa şi de exerciţiu şi calitate procesual pasivă,motivele de recurs vizând 
aceste aspecte fiind nefondate . 

       Respingerea excepţiei lipsei calităţii procesual pasive a fost motivată de prima 
instanţa în paginile 4 ultimul alineat şi 5 primele douăa alineate din încheierea din 
26.11.2014. 

      5.În ceea ce priveşte motivul de recurs vizând excepţia lipsei de interes şi excepţia 
lipsei calităţii procesual active a intimatei reclamante Curtea reţine că prin sentinta ce 
reprezintă în speţă titlul executoriu s-a apreciat că reclamanta are interes şi calitate procesual 
activă în ce priveşte cererea de anulare a atribuirii traseului judetean în discuţie şi în a obtine 
obligarea recurentului Consiliul judetean Alba la reluarea acestei proceduri,aspecte care nu 
mai pot fi repuse în discuţie bucurându-se în speţă de autoritate de lucru judecat  . 

      Aceste statuări cuprind neechivoc şi concluzia că reclamanta intimată îndeplinea 
condiţiile pentru a putea participa la procedura de atribuire a respectivului traseu întrucât în 
lipsa îndeplinirii acestor condiţii acţiunea nu ar fi fost admisă . 

     În cererea de recurs nu s-a invocat nici un aspect intervenit între data pronunţării 
titlului executoriu si data formulării cererii de executare care să justifice pierderea interesului 
si a calitaţii procesual active existente la data pronunţarii sentintei sus indicate şi verificate de 
instanţa ce a pronunţat titlul execitoriu . 

      O verificare în sensul celei indicate de către recurenţi în cererile de recurs în 
sensul reverificarii îndeplinirii condiţiilor de participare la respectiva procedura ar fi însemnat 
o repunere în discuţie a fondului litigiului ceea ce în faza de executare silită cum este faza 
parcursă în prezentul dosar nu este posibilă . 

       Nu se poate reţine nici depăsirea limitelor temporale ale programului de transport 
întrucât chiar daca acest program de transport poartă în titulatura sa o referire la perioada 
2008-2011 el o fost prelungit succesiv ,prima prelungire fiind avută în vedere de instanţă câtă 
vreme la data de 06.04.2012 obliga la reluarea procedurii .Ori evident că instanţa a avut în 
vedere programul de transport prelungit aspect care rezultă în mod neechivoc din pagina 5 a 
titlului executoriu unde în motivarea respingerii exceptiei lipsei de interes se arată în mod clar 
că acest program de transport a fost prelungit prin OG 27/2000 pana la 30.04.2013.  

        Ulterior acestei date acest program judetean de transport a fost prelungit prin 
hotărâri de consiliu judetean până la 31.03.2015 şi apoi până la adoptarea noului program de 
transport aşa cum reţine prima instanţă în penultimul alineat al paginii 18 din sentinţa 
recurată si cum rezulta din hotararile de consiliu judetean prin care s-a executat in speta titlul 
executoriu ,aspect necontestat în recurs . 

       Actualitatea dispozitiilor cuprinse în titlul executoriu a fost asigurată prin aceste 
acte administrative ulterioare care au prelungit în timp acelaşi program de transport pentru 
care în titlul executoriu se prevede reluarea procedurii de atribuire .Ori atâta vreme cât 
programul respectiv este în vigoare si dispozitia din titlul executoriu îşi păstrează actualitatea. 

      Astfel dacă s-ar fi desfăsurat legal procedura de atribuire operatorul care ar fi fost 
castigător ar fi beneficiat de aceste prelungiri .Aşa cum s-a aratăt dupa pronuntarea primei 
instante reclamanta a fost desemnată căstigătoare şi deci tot ea era cea care ar fi operat şi 
astăzi respectivul traseu gratie prelungirilor dacă procedura de atribuire s-ar fi desfăsurat 
legal .Ca atare nu se poate reţine o depăsire a limitelor temporale ale titlului executoriu câtă 
vreme o asemenea limita nu este prevăzută în acest titlu ,ea vizează un program de transport 
judetean ,program care este şi astazi aplicabil. 

       Ca atare excepţiile invocate au fost corect respinse de căte instanţa de fond.În 
plus executarea realizată în speţă după pronunţarea primei instanţe şi declarararea reclamantei 
intimnate ca şi castigătoare a procedurii de atribuire a traseului în discutie reprezintă o 
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dovadă neechivocă a interesului şi calităţii procesual active a reclamantei intimate .Ca atare 
aceste motiv de recurs se apreciază a fi nefondat.  

       6.În ceea ce priveşte excepţia prescripţiei dreptului la acţiune în speţă prevederile 
art. 11 şi 19 din Legea 554/2004 nu sunt aplicabile ele aplicându-se acţiunilor în contencios 
administrativ adică cererilor de chemare în judecată nu şi cererilor de executare silita cum 
este cererea intemeiata pe art. 24 din Legea 554/2004 . 

      Art. 13 din OG 2/2001 nu este aplicabil în speţă amenda reglementată de art. 24 
din Legea 554/2004 neavând regimul juridic al unei sancţiuni contraventionale . 

      Rezultă aşadar că în lipsa unei reglementări exprese în art. 24 din Legea 554/2004 
se aplica termenul de prescripţie de drept comun din materie executării silite adică termenul 
de 3 ani ,acest motiv de recurs fiind nefondat in intregime. 

     7.În ceea ce priveşte motivul de recurs vizând excepţiile de inadmisibilitate din 3 
perspective instanta apreciază că toate aceste trei motive de recurs sunt nefondate . 

       Astfel aşa cum rezultă din cererea introductivă de instanţă reclamanta intimată a 
solicitat aplicarea prevederilor art. 24 din Legea 554/2004 ca urmare a neîndeplinirii 
obligaţiei stabilite în sarcina recurentului Consiliul Local Alba prin titlul executoriu respectiv 
obligaţia de a relua procedura de atribuire de la ultimul act valabil . 

      Nu s-a solicitat punerea în executare în vreun fel a dispoziţiilor de constatare a 
nelegalităţii hotărârilor de consiliu judetean ,constatarea acestei nelegalităţi fiind valorificată 
deja în titlul executoriu prin admiterea acţiunii formulate şi stabilirea obligaţiei sus indicate . 

       Ca atare ceea ce se pune în executare în prezent este dispozitivul titlului 
executoriu dat în acţiunea directă care valorifică şi excepţia de nelegalitate şi anume reluarea 
procedurii de atribuire de la ultimul act valabil . 

     Obligatia reluării procedurii de la ultimul act valabil a fost stabilită în sarcina 
Consiliului Judetean Alba .În aceste condiţii acesta are calitatea de autoritate publică ce în 
procedura de executare silită are calitatea de debitor şi ca atare singului în sarcina căruia pot 
fi impuse penalităţile la care se referă art. 24 din Legea 554/2004. 

      Aplicarea penalităţilor altei autorităţi ,entităţi ,unităţi ar însemna aplicarea acestora 
cuiva care nu are calitatea de debitor.În consecinţă cadrul procesul a fost legal constituit 
prevederile art. 87 şi urm din Legea 215/2001 fiind irelevant în cauză raportat la prevederile 
art. 24 din Legea 554/2004 si la continutul titlului executoriu. 

        În speţă nu era necesară formularea unei cereri de executare silită în condiţiile 
art. 905 NCPC.Chiar daca art. 24 din Legea 554/2004 face trimitere la acest text de lege 
aratând că reclamantului i se acordă penalităţi în conditiile art.905 NCPC,această trimitere 
vizează modul în care procedează instanţa în aplicarea acestor penalităţi . 

       Această trimitere nu vizează şi alineatul 1 al art. 905 NCPC care vizează 
condiţiile  în care se poate ajunge la sesizarea instantei în vederea aplicării acestor penalităţi 
pentru titulurile executorii în general . 

       In materia contenciosului administrativ  art. 24 alin. 1 din Legea 554/2004 
reglementează o procedura specială privind condiţiile de sesizare ale instantei de executare în 
vedere aplicării amenzii şi penalitătilor, derogatorie de la dreptul comun prevăzut de art. 905 
alin. 1 NCPC si care astfel nu este aplicabil în speţă în baza principiului că specialul deroga 
de la general . 

     In consecinta toate cele trei motive de recurs vizând diverse aspecte de 
inadmisibilitate ale acţiunii din speţă sunt nefondate . 

     8.În ceea ce priveşte motivul de recurs vizând lipsa calităţii procesual pasive a 
Preşedintelui Consiliului Judetean Alba aşa cum a reţinut şi prima instanţă potrivit art. 97 
alin.2  din Legea nr. 215/2001,„proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni. 
Redactarea proiectelor se face de către cei care le propun, cu sprijinul secretarului unităţii 
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administrativ-teritoriale şi al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al consiliului 
judeţean”.  

      Din aceste text de lege rezultă că hotărârile Consiliului Judeţean Alba ce asigurau 
aducerea la executare a obligaţiei stabilite în titlul executoriu puteau fi propuse, în forma 
necesară pentru a produce efecte juridice şi de către Preşedintele Consiliului Judeţean Alba.  

      Potrivit art. 94 alin.1 din Legea nr. 215/2001 convocarea Consiliului judeţean în 
şedinţă ordinară se face de către preşedintele Consiliului judeţean, iar conform  art. 96 alin.1 
din Legea nr. 215/2001  acesta conduce şedinţele consiliului judeţean. 

Art. 103 alin.1 din Legea nr. 215/2001 prevede că  „preşedintele consiliului judeţean 
răspunde de buna funcţionare a aparatului de specialitate al consiliului judeţean, pe care îl 
conduce. Coordonarea unor compartimente din aparatul de specialitate poate fi delegată, prin 
dispoziţie a preşedintelui consiliului judeţean, vicepreşedinţilor sau altor persoane, în 
condiţiile legii”,iar art. 104 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001, arată că preşedintele 
consiliului judeţean îndeplineşte atribuţiile privind relaţia cu consiliul judeţean . 

În plus conform art. 104 alin.3 lit. a si b din Legea nr. 215/2001, „în exercitarea 
atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), preşedintele consiliului judeţean: a) conduce şedinţele 
consiliului judeţean şi dispune măsurile necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea în bune 
condiţii a acestora; b) prezintă consiliului judeţean, anual sau la cerere, rapoarte cu privire la 
modul de îndeplinire a atribuţiilor sale şi a hotărârilor consiliului judeţean”. 

       Preşedintele consiliului judeţean îndeplineşte conform art. 104 alin.1 lit.e si alin.6 
din Legea nr. 215/2001 atribuţii privind serviciile publice de interes judeţean, aşadar atribuţii 
privind programul de transport public judeţean. În exercitarea acestei atribuţii, preşedintele 
Consiliului judeţean „coordonează realizarea serviciilor publice şi de utilitate publică de 
interes judeţean prestate prin intermediul aparatului de specialitate al consiliului judeţean sau 
prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes 
judeţean; ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din 
domeniile prevăzute la art. 91 alin. (5) lit. a)-d; emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date 
în competenţa sa prin lege sau prin hotărâre a consiliului judeţean; coordonează şi 
controlează organismele prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes 
judeţean, înfiinţate de consiliul judeţean şi subordonate acestuia; coordonează şi controlează 
realizarea activităţilor de investiţii şi reabilitare a infrastructurii judeţene”. 

Din interpretarea coroborată a acestor prevederi legale rezultă în mod neechivoc  că 
recurentul  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba are calitate procesual pasivă el fiind cel 
care avea competenţa legală  să convoace Consiliul Judeţean Alba în vederea adoptării 
hotărârilor necesare în vederea executării, să ia măsurile necesare pentru pregătirea si 
desfăşurarea în bune condiţii a acestor şedinţe, respectiv  măsurile necesare redactării 
hotărârilor consiliului judeţean şi efectuării în prealabil a tuturor lucrărilor necesare, prin 
aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba . 

Deţinerea competenţelor legale necesare pentru a asigura executarea obligaţiei 
stabilite prin titlul executoriu prin prisma textelor de lege sus indicate conferă recurentului 
Preşedintele Consiliului Judeţean Alba calitatea de conducător al acestei autorităţii publice în 
contextul art. 24 din Legea 554/2004.  

După pronunţarea senţintei recurate recurenţii au adus la îndeplinire obligaţia stabilită 
în sarcina lor prin titlul executoriu adoptând două hotărâri de consiliu judetean la propunerea 
Presedintelui Consiliului Judetean Alba  prin care au creat cadrul necesar desfăsurării efective 
a procedurii electronice de atribuire,iar dupa această atribuire electronică au comunicat 
rezultatele procedurii si au adoptat o nouă hotărâre prin care reclamanta intimata a fost 
declarată căstigătoare . 
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Executarea titlului executoriu în mai puţin de o luna dovedeşte aşadar că recurentul 
Presedintele Consiliului Judetean Alba detinea competenţele legale necesare aducerii la 
îndeplinire a titlului executoriu astfel că instanţa va respinge acest motiv de recurs . 

9.În ceea ce priveşte motivele  de recurs vizând fondul cauzei în sedinţa publică din 
data de 25.06.2015 instanţa a pus în discuţia părţilor prevederile art. 489 alin. 2 NCPC corob 
cu art. 488 NCPC respectiv imposibilitatea invocării în recurs a unor motive prin care se 
repune în discuţie starea de fapt stabilită de prima instantă . 

       În esenţă prima instanţă a reţinut că în speţă titlul executoriu nu a fost executat 
întrucât demersurile realizate până  momentul pronunţării sentintei recurate  invocate şi în 
recurs în motivele ce vizează fondul cauzei nu sunt apte să asigure aducerea la îndeplinire a 
obligaţiei stabilite în titlul executoriu şi că nu există nici un impediment de ordin material sau 
de orice ordin care să împiedice executarea sentinţei . 

      Această statuare ţine de starea de fapt din prezentul litigiu respectiv neexecutarea 
titlului executoriu şi posibilitatea de punere în executare a acestuia. 

       Motivele de recurs dezvoltate pe paginile 10-16 în recursul Consiliului Judeţean 
Alba respectiv 9-14 din recursul Presedintelui Consiliului Judetean Alba pun în discuţie 
această stare de fapt susţinând în continuare imposibilitatea de executare a sentintei recurate 
din punct de vedere tehnic respectiv din perspectiva imposibilităţii de modificare a bazei de 
date electronice cât şi din perspectiva lipsei unor criterii de evaluare şi atribuire,depăsirii 
temporale a dispoziţiilor titlului executoriu. 

     Ori toate aceste aspecte repun în discuţie starea de fapt reţinută de prima instanţă în 
sensul ca titlul executoriu nu a fost executat si că nu există vreun obstacol de orice natura ar fi 
în vederea executării titlului executoriu. 

    Raportat la prevederile art. 489 alin. 2 NCPC aceste motive nu reprezintă motive de 
nelegalitate care să se încadreze în prevederile art. 488 NCPC .Întrucât ele nu sunt singurele 
motive de recurs pentru aceleaşi considerente ca şi cele expuse în privinţa motivelor de recurs 
vizând lipsa de obiect şi de interes, recursul nu va fi anulat parţial ci aceste motive de recurs 
nu vor fi analizate pe fond ci respinse în baza textului de lege sus indicat respectiv în baza art. 
489 alin. 2 NCPC .Conform acestei prevederi legale instanta de recurs nu poate verifica dacă 
în speţă exista sau nu o imposibilitate de executare a sentinţei –titlu executoriu cată vreme 
prima instanţă a statuat că un asemenea impediment nu există . 

       În plus după pronunţarea hotărârii recurate hotararea ce reprezinta titlu executoriu 
a şi fost executată în fapt ceea ce dovedeşte că o imposibilitate de executare de orice natura ar 
fi nu exista în speţă    . 

      10.În ceea ce priveşte motivele de recurs vizând încălcarea regulilor de procedură 
prin referirea în sentinţă şi la traseul 053-054 Curtea apreciază că această referire este lipsită 
de orice consecinţă neproducând recurenţilor o vătămare care să nu poate fi înlaturată decât 
prin anularea actului asa cum impune legea procesuala in materia nulitatii actelor de 
procedura. 

    Conform art. 430 NCPC se bucură de autoritate de lucru judecat doar acele 
considerente care sustin dispozitivul .Ori dispozitivul vizezată doar traseul pentru care s-a 
dispus reluarea procedurii nu şi acest traseu ,referirile din sentinta privind traseul 053-054 
fiind lipsite de efect juridic .Ca atare acest motiv de recurs este nefondat . 

      11.În ceea ce priveşte încălcarea normelor de drept material incidente în speţă în 
motivul de recurs de la subpunctul 10.3.1. din recursul Consiliului Judetean Alba ,subpunctul 
9.3.1 din recursul Preşedintelui Consiliului Judetean Alba se reiau motivele de recurs privind 
imposibilitatea executării titlului executoriu prin prisma prevederilor legale ce reglementează 
atribuirea electronică a traseelor în sistem naţional însă aşa cum s-a aratat deja un asemenea 
motiv nu poate fi examinat în fond din perspectiva art. 489 alin. 2 NCPC repunând în discuţie 
starea de fapt stabilită de prima instanţă. 
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      În ceea ce priveşte existenţa unei culpe în sarcina recurenţilor în neexecutarea 
titlului executoriu din cauză   prin acest motiv de recurs se reiau din nou motive ce tin de 
starea de fapt respectiv se invocă de către recurenţi că au luat toate măsurile necesare pentru 
executarea sentintei dar că această neexecutare se datorează unei alte entităţi care gestionează 
sistemul de atribuire electronică a acestor trasee,entitate a carei activitate nu o coordonează. 

      Însă aşa cum s-a arătat deja prima instanţă a statuat că demersurile efectuate până 
în ianuarie 2015 nu asigura executarea titlului executoriu .Totodata a statuat că în cauză 
comportamentul autorităţii ce gestionează platforma electronică de atribuire a traseelor nu 
este o cauză obiectivă care să justifice neexecutarea sentintei ,imposibilitatea modificarii 
datelor din respectiva bază de date fiind imputabilă recurentilor care nu au adoptat hotarările 
de consiliu judetean necesare modificării acestor baze de date .Toate aceste aspecte tin de 
stare de fapt stabilită de prima insntantă urmând a fi respinse fără fi cercetate în fond în baza 
art. 489 alin. 2 NCPC . 

     La fel ca şi pentru toate celelalte motive de recurs ce tin de fondul cauzei 
executarea titlului executoriu în mai putin de o lună ,după pronunţarea sentintei recurate 
dovedeste în mod clar că neexecutarea se datorează doar recurenţilor care nu au realizat 
demersurile necesare executări titlului din speţă ,demersuri ce făceau parte din competenţeţe 
lor legale şi care permiteau si adaptarea bazei de date electronice la noile realităţi ceea ce face 
art. 24 din Legea 554/2004 pe deplin aplicabil în speţă . 

     12. În ce priveşte limitele temporale ale titlului executoriu acesta nu a fost 
extrapolat peste limitele sale temporale .Aşa cum s-a aratăt deja in titlul executoriu s-a indicat 
că programul s-a prelungit până la 30.04.2013        Ulterior acestei date acest program 
judetean de transport a fost prelungit prin hotărâri de consiliu judetean până la 31.03.2015 şi 
apoi până la adoptarea noului program de transport aşa cum reţine prima instanţă în 
penultimul alineat al paginii 18 din sentinţa recurată si cum rezulta din hotararile de consiliu 
judetean prin care s-a executat in speta titlul executoriu ,aspect necontestat în recurs . 

       Actualitatea dispozitiilor cuprinse în titlul executoriu a fost asigurată prin aceste 
acte administrative ulterioare care au prelungit în timp acelaşi program de transport pentru 
care în titlul executoriu se prevede reluarea procedurii de atribuire .Ori atâta vreme cât 
programul respectiv este în vigoare si dispozitia din titlul executoriu îşi păstrează actualitatea. 

      Astfel dacă s-ar fi desfăsurat legal procedura de atribuire operatorul care ar fi fost 
castigător ar fi beneficiat de aceste prelungiri .Aşa cum s-a aratăt dupa pronuntarea primei 
instante reclamanta a fost desemnată căstigătoare şi deci tot ea era cea care ar fi operat şi 
astăzi respectivul traseu gratie prelungirilor dacă procedura de atribuire s-ar fi desfăsurat 
legal .Ca atare nu se poate reţine o depăsire a limitelor temporale ale titlului executoriu câtă 
vreme o asemenea limita nu este prevăzută în acest titlu ,ea vizează un program de transport 
judetean ,program care este şi astazi aplicabil. 

     În plus executarea nu a fost dispusă de prima instanta în sensul stabilirii intimatei 
reclamante ca fiind castigător al procedurii de atribuire a traseului în discuţie ,ci doar în 
sensul parcurgerii procedurii de atribuire până la final  

     13.În ceea ce priveşte regimul penalităţilor, acest regim este în primul rând 
reglementat de art. 24 din Legea 554/2004 care arată că reclamantul are dreptul la penalităţi 
ceea ce înseamnă că în măsura în care reclamantul solicită aplicarea penalităţilor acestea se 
acordă automat fara ca instanta să poata aprecia asupra lor .Trimiterea la art. 905 NCPC 
vizează doar acele aspecte nereglementate de art. 24 din Legea 554/2004 ,text de lege care se 
aplica cu prioritate fiind legea specială in materie . 

      Penalităţile au fost aplicate debitorului din speţă ,iar amenda conducătorului 
autorităţii publice deci ele nu s-au aplicat uneia şi aceleiaşi entintăţi sau subiect de drept 
administrativ . 
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      Totodată s-au respectat prevederile art. 24 din Legea 554/2004 care permit atât 
aplicarea amenzii cât şi acordarea de penalităţi .În privinţa acordării de penalităţi art. 24 nu 
prevede nici o condiţie în vederea acordării acestora aratând că ele se acordă la  cererea 
creditorului . 

      În ceea ce priveşte data de la care se pot acorda penalităţile evident că acestea se 
pot acorda de la expirarea termenului prevăzut de art. 24 alin. 1 din Legea 554/2004 ,dată la 
care se referă art. 24 alin. 2 .Astfel în acest text de lege se arată că daca termenul nu este 
respectat creditorul are dreptul la penalităţi în condiţiile art. 905 NCPC ,textul indicând 
practic implicit data de la care se poate aplica amenda şi penalităţile respectiv împlinireaa a 
30 de zile de la rămânerea irevocabila/definitivă a hotărarii. 

        În ceea ce priveşte indicarea caracterului provizoriu o asemenea indicare nu era 
necesară în cauză fiind suficientă indicarea textelor de lege în baza cărora s-au acordat aceste 
penalităţi si care ii definesc practic regimul juridic. 

      14.În ceea ce priveşte data de la care se poate aplica amenda este evident că 
aceasta se poate aplica de la expirarea termenului prevăzut de art. 24 alin. 1 din Legea 
554/2004 dată la care se referă art. 24 alin. 2 .Astfel în acest text de lege se arată că daca 
termenul din primul alineat nu este respectat se poate aplica amenda,textul indicând practic 
implicit data de la care se poate aplica  respectiv împlinirea a 30 de zile de la rămânerea 
definitivă a hotărarii. 

      O interpretare contrară privind data de la care se pot aplica amenda si penalitatile 
ar permite autoritaţii publice ,conducatorului acesteia sau persoanei obligate sa persiste în 
atitudinea de neexecutare a hotarării judecătoresţi până la o eventuală solutionare în fond a 
unei cereri întemeiate pe art. 24 din Legea 554/2004 ceea ce evident nu a fost intentia 
legiuitorului aşa cum ea a fost transpuă în art. 24 sus indicat . 

    Aşa cum s-a arătat deja în speţă nu se poate reţine o depăsire temporală a sentintei 
ce reprezintă titlul executoriu şi ca atare în mod corect s-a aplicat amenda în cauză. 

    În ceea ce priveşte sumele indicate în titlul executoriu ca fiind aplicate în baza art. 
24 din Legea 554/2004 ca amenda ele reprezintă materializarea cotei de 20% din venitul 
minim pe economie în intervalele de timp pentru care s-a aplicat această amendă Amenda în 
baza acestui text de lege este fixă ,cuantumul sau neputând fi modificat sau determinat de 
instanţa de executare . 

    Având în vedere toate aceste considerente Curtea în temeiul art. 24,25 din Legea 
554/2004 ,art. 488 ,489 alin. 1 şi 2 ,496, NCPC va respinge recursurile declarate de cei doi 
recurenti împotriva încheierii din data de 26.11.2014 si a sentintei civile nr. 85/2015 astfel 
cum a fost îndreptată prin încheierea 104/03.02.2015. 

      15.În ceea ce priveşte încheierea de îndreptare a erorii materiale 104/03.02.2015 
Curtea apreciază că omisiunea de a preciza că penalităţile sunt stabilite pe zi de întărziere 
respectă şi se încadrează în limitele art. 442 NCPC .Astfel reclamanta în cererea sa a indicat 
expres că solicită aplicarea de penalităti pe zi de întârziere indicând neechivoc textul de lege 
pe care îşi fundamentează pretenţiile respectiv art. 905 alin 2 NCPC cu indicarea şi 
dezvoltarea lui la paginile 15,16 din acţiune . 

     Instanta a admis în parte cererea reclamantei şi a aplicat debitorului penalităţile la 
care face referire art. 24 din Legea 554/2004 şi art. 905 NCPC neindicând evident dintr-o 
omisiune vădită că ele sunt pe zi de întarziere . Ca atare raportat la aceste aspecte Curtea 
apreciază că în speţă s-a realizat o corectă aplicare a art. 442 NCPC astfel că în baza art. 488 
pct. 5,488 pct. 8 ,art. 496 NCPC va respinge recursul declarat împotriva acestei încheieri . 

       16.În ceea ce priveşte sentinţa prin care s-a solutionat cererea de lămurire a 
dispozitivului Curtea reţine in primul rand că în speţă nu este prezent motivul de recurs 
prevăzut de art. 488 pct. 6 NCPC . 
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     Astfel în sentinţa recurată se indică chiar dacă sumar dar cuprinzător motivul 
pentru care o cerere de lămurire în sensul solicitat de recurenti nu poate fi admisă .Instanţa a 
arătat că pentru fiecare sancţiune în parte s-a indicat care este temeiul de drept în baza căruia 
a fost aplicată nefiind necesară o explicitare suplimentară.Ca atare motivul de recurs sus 
indicat este nefondat motivarea primei instante fiind suficientă raportat la continutul cererii 
de lămurire a dispoyitivului formulată de către recurenţi . 

       În ceea ce priveşte motivul de recurs prevăzut de art. 488 pct. 5 NCPC Curtea 
reţine că în speţă nu se impunea nici o lămurire a titlului executoriu  

        Dispozitivul este clar şi indică care este amenda aplicată ,cine trebuie să o achite 
şi pe ce interval de timp .La fel şi pentru penalităţi se indica pe ce perioada se aplică ,cine 
trebuie să le plătească şi care este cuantumul lor . 

       Regimul lor juridic respectiv dacă sunt definitive sau cu titlu provizoiu nu poate fi 
indicat în dispozitiv ,acest regim juridic fiind descris de textul de lege în baza căruia 
reclamantul a formulat acţiunea şi în baza căruia cererea a fost admisă. 

      Aşa cum a arătat şi prima instanţă pentru fiecare sancţiune în parte s-a indicat 
textul de lege în baza căreia a fost aplicată . 

      Textul de lege indicat reglementează în mod neechivoc regimul juridic al 
respectivei sanctiuni ,regim juridic care nu trebuie indicat în mod expres în hotărârea 
judecătorească de aplicare a lor fiind suficientă trimiterea la textul ce le reglementează cum s-
a întâmplat şi în speţă . 

      Astfel în speţă reclamanta a invocat în mod expres prevederile art.905 alin. 2 
NCPC privind cuantumul penalitatilor ceea ce înseamnă că a solicitat aplicarea acestora in 
baza acestui text de lege  . 

        Cererea de acordare a penalitătilor a fost admisă în baza acestui text de lege ,iar 
în încheierea de îndreptare a erorii materiale se indica că limitele in care aceste penalităţi sunt 
prevăzute în lege ceea ce indică în mod neechivoc o trimitere la art. 905 alin 2 NCPC,text ce 
prevede expres caracterul acestor penalitati ,el netrebuind a fi indicat in sentinta . 

      Amenda a fost aplicată în temeiul art. 24 din Legea 554/2004 text de lege care în 
mod exclusiv şi fără vreo trimitere la art. 905 NCPC defineşte regimul juridic al acestei 
amenzi ,regim juridic care nu trebuie indicat în dispozitivul unei hotărâri judecătoreşti. 

      În măsura în care între părţi vor exista litigii legate de aceste penalităţi si amenzi 
ele vor fi solutionate în baza textelor de lege indicate in sentinta si in incheierea de indreptare 
a erorii materiale ca fiind fundamentul lor respectiv art. 24 din Legea 554/2004 si art. 905 
NCPC .Se va tine cont de cererea din speta cat si de  starea de fapt stabilita aceea de 
neexecutare a unei hotărari judecătoresti din categoria celor la care se referă primul text de 
lege ,eventualele abuzuri constând în depăsirea limitelor acestui regim juridic trebuind şi 
putând fi sancţionate . 

      Pentru toate aceste considerente Curtea a apreciat că şi motivul de recurs prevăzut 
de art. 488 pct. 5 NCPC este nefondat şi pe cale de consecinţă în baza art. 488 pct. 5,6 
496,toate din NCPC va respinge si recursurile împotriva sentintei nr.938/2015 astfel cum a 
fost îndreptată prin încheierea nr.253/31.03.2015. 

       Pentru toate considerentele mai sus expuse Curtea în temeiul art. 488,489,496 
NCPC a respins toate recursurile declarate în speţă şi mai sus expuse .Consecinţa firească a 
respingerii acestor recursuri este că toate hotărarile judecătoreşti recurate se mentin în 
întregime făra a fi neapărat necesară o statuare expresă în acest sens în dispozitiv raportat la 
art. 496,498 NCPC. 

       Având în vedere respingerea tuturor recursurilor declarate în speţă şi prevederile 
art. 494,453,455 NCPC Curtea va obliga recurenţii cazuţi în pretenţii sa plătească intimatei 
reclamante cate 4119,57 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în recurs reprezentând cota de 
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1/2 parte din onorariul avocaţial suportat de intimata reclamantă conform chitantelor depuse 
în dezbaterile ce au avut loc la termenul de judecată din data de 25.06.2015. 

 
 

Contencios administrativ. Excepţie de inadmisibilitate pentru lipsa procedurii 
prealabile  

Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 4886 din   2015  
Prin sentinţa civilă nr. 130 din 15.01.2015, pronunţată în dosarul nr. .../117/2014 al 

Tribunalului Cluj, a fost admisă excepţia inadmisibilităţii acţiunii, invocată de pârâtă, pe cale 
de întâmpinare. 

A fost respinsă ca inadmisibilă acţiunea formulată de reclamanta SC S. SRL în 
contradictoriu cu pârâţii AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU 
AGRICULTURĂ BUCUREŞTI, şi AGENŢIA DE PLĂŢI INTERVENŢIE PENTRU 
AGRICULTURĂ – CENTRUL JUDEŢEAN CLUJ. 

A fost respinsă ca rămasă fără obiect cererea de suspendare a executării actului 
administrativ. Fără cheltuieli de judecată. 

 Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele: 
Analizând argumentele care au stat la baza invocării excepţiei tardivităţii formulării 

acţiunii instanţa a dispus calificarea corectă a excepţiei ca excepţie de inadmisibilitate. 
Analizând cu precădere excepţia inadmisibilităţii raportat la formularea contestaţiei 

administrative cu încălcarea  termenului  prescris de art.  din Legea nr. 554/2004 instanţa a 
reţinut, pentru început, că această excepţie a fost invocată în condiţiile art. 193 alin.2 Cod 
procedură civilă. 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 554/2004 procedura prealabilă 
reprezintă o condiţie de admisibilitate a acţiunii în contencios administrativ, reclamantul fiind 
ţinut la a solicitat, anterior promovării unei acţiuni în instanţă, sa solicite autorităţii publice 
emitente a actului administrativ contestat sau autorităţii publice superioare, dacă există, în 
termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea în tot sau în parte a acestuia. 

În speţă se solicită anularea procesului-verbal de constatare nr. 68/7.02.2011, 
împotriva căruia a fost formulat recurs graţios la data de 26.06.2014, reclamanta afirmând că 
procesul-verbal contestat i-a fost comunicat doar la data de 20.06.2014, odată cu notificarea 
privind sumele restante de restituit. 

Pârâţii susţin că procesul-verbal  de constatare nr. 68/7.02.2011 a fost comunicat 
reclamantei la data de 21.04.2011, cu confirmare de primire, conform recipisei depuse în 
probaţiune, în copie certificată, la fila 205 a dosarului. 

Ţinând seama de faptul că recipisa de confirmare a primirii mai sus menţionată nu 
cuprinde datele persoanei care primit documentele, existând o menţiune ilizibilă la rubrica 
„Confirm primirea”, pentru a se stabili dacă la această rubrică a fost aplicată semnătura de 
către persoana împuternicită de reclamantă cu primirea corespondenţei instanţa a dispus 
administrarea de probe în acest sens. Totodată s-a solicitat depunerea unui extras din registrul 
de intrări/ieşiri al societăţii reclamante, pentru luna aprilie 2011. 

La solicitarea instanţei reclamanta a comunicat că la data de 21.04.2011 doamna 
L.I.A. era persoana responsabilă cu ridicarea/preluarea corespondenţei, în temeiul Deciziei 
interne nr. 1/1.06.2007, numele acesteia neregăsindu-se în cuprinsul recipisei de comunicare 
a procesului-verbal contestat, de care se prevalează pârâţii. 

 De asemenea, analizând registrul de intrări/ieşiri se constată că nu figurează 
inregistrată nicio adresa având ca emitent APIA în luna aprilie 2011. 

Astfel fiind, instanţa a constatat că înscrisul depus în probaţiune la fila 205 nu este în 
măsură să probeze comunicarea valabilă a procesului-verbal contestat la data de 21.04.2011. 
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Pe de altă parte, instanţa a constatat că în baza contractului de asistenţă juridică nr. 
090801/2.03.2011, doamna avocat B. Cristina a fost împuternicită de reclamanta SC S. SRL 
să efectueze activităţi de „reprezentare, redactare şi semnare cereri privind actele emise de 
autorităţi în legătură cu activitatea SC S. SRL” şi să reprezinte societatea reclamantă  în faţa 
„oricăror autorităţi publice şi instanţe de judecată”. 

În baza mandatului astfel acordat de reclamantă doamna avocat B. a înaintat APIA - 
Centrul Judeţean Cluj cererea înregistrată la pârâtă sub nr.3098/15.03.2012 solicitând  o 
situaţie la zi a plăţilor efectuate către reclamantă, a sancţiunilor aplicate şi a sumelor 
compensate .Cererii înaintate de avocatul reclamantei pârâta APIA - Centrul Judeţean Cluj a 
răspuns prin adresa nr.3098/9.04.2012 (f. 207-208) menţionând, printre altele că „Urmare 
neregulilor constatate în urma controalelor efectuate s-au stabilit, de asemenea, în sarcina 
dumneavoastră, cu privire la cererea depusă în Campania 2008, un debit în cuantum de 
97.418, 74 lei, constatat prin procesul-verbal nr. 303/14.01.2011, comunicat la data de 
3.02.2011( cu confirmare de primire) şi cu privire la cererea depusă în Campania 2009, un 
debit în cuantum de 214.579,75 lei constatat prin procesul-verbal nr. 68/7.03.2011, comunicat 
la data de 21.04.2011( cu confirmare de primire. Niciuna dintre aceste sume nu au fost 
recuperate până la această dată, ele atrăgând în continuare majorări de întârziere şi 
dobânzi”.După cum rezultă din copia înscrisului depus la filele 207-208 dosar acesta a fost 
recepţionat, fiind aplicată menţiunea „Am primit un exemplar”. 

Instanţa a apreciat că adresa nr. 3098/9.04.2012 este în măsură să probeze faptul că  
reclamanta a luat la cunoştinţă despre existenţa actului contestat la o altă dată decât cea 
recunoscută prin poziţia procesuală exprimată,  prin urmare depunerea contestaţiei 
administrative la data de 25.06.2014 apare ca fiind tardivă în raport de prevederile art. 207 
alin. 1 Cod procedură fiscală. 

Pentru considerentele mai sus expuse instanţa a admis excepţia inadmisibilităţii 
acţiunii invocată de pârâte pe cale de întâmpinare şi în consecinţă a respins ca inadmisibilă 
acţiunea formulată de reclamanta SC S. SRL în contradictoriu cu pârâtele Agenţia de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Cluj, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie Pentru 
Agricultura Bucureşti. 

În acest stadiu al procedurii instanţa a respins cererea de suspendare a executării 
procesului-verbal de constatare nr. 68/7.02.2011 ca rămasă fără obiect. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta S.C. S. S.R.L., solicitând în 
baza prev. art. 498 alin. 2 NCPC rap. la ari. 20 alin. 3 din Legea nr. 554/2004 admiterea 
recursului, casarea în totalitate a sentinţei civile atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare 
Tribunalului Cluj. 

În motivare s-a arătat că potrivit art. 20 alin. 3 din Legea nr. 554/2004 a 
contenciosului administrativ, „în cazul admiterii recursului, instanţa de recurs, casând 
sentinţa, va rejudeca litigiul în fond. Când hotărârea primei instanţe a fost pronunţată fără a se 
judeca fondul ori dacă judecata s-a făcut în lipsa părţii care a fost ne legai citată atât. la 
administrarea probelor, cât şi la dezbaterea fondului, cauza se va trimite, o singură dată, la 
această instanţă. în cazul în care judecata în primă Instanţă s-a făcut în lipsa părţii care a fost 
ne/egal citată ia administrarea probelor, dar a fost legal citată la dezbaterea fondului, instanţa 
de recurs, casând sentinţa, va rejudeca litigiul în fond." 

Potrivit art. 498 alin. 2 NCPC „Instanţele prevăzute ia alin. (1) vor casa cu trimitere, o 
singură dată în cursul procesului, în cazul în care instanţa a cărei hotărâre este atacată cu 
recurs a soluţionat procesul fără a intra în judecata fondului " 

Prin hotărârea recurata prima instanţa a admis excepţia inadmisibilităţii acţiunii pentru 
lipsa procedurii prealabile şi a respins ca inadmisibila acţiunea. 

Hotărârea este profund nelegala: 
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Prin întâmpinările depuse la dosar, intimatele Agenţia de Plaţi şi Intervenţie pentru 
Agricultura  Centrul Judeţean Cluj şi Agenţia de Plaţi şi Intervenţie pentru Agricultura 
(APIA), au invocat EXCEPŢIA TARDIVITĂŢII introducerii cererii de chemare în judecata. 

În susţinerea acestei excepţii intimatele au invocat faptul ca actul administrativ i-ar fi 
fost comunicat în data de 21.04.2011, iar recurenta ar fi formulat tardiv contestaţie împotriva 
procesului verbal nr. 68/07.03.2011» respectiv în data de 24.06.2014. 

Fata de aceste susţineri, intimatele solicită respingerea cererii de chemare în judecată 
ca fiind TARDIV introdusa. 

În acest sens, în şedinţa publica din data de 30 Octombrie 2014 „în temeiul art. 248 
Cod pr. Civ, instanţa aduce în discuţie excepţia tardivităţii introducerii cererii de chemare în 
judecata invocată de pârâtă." 

În vederea soluţionării excepţiei invocate, instanţa dispune din oficiu administrarea 
probei cu Înscrisuri. 

Cu toate acestea, la termenul de judecată din data de 15 ian. 2015, Tribunalul rămâne 
în pronunţare pe excepţia inadmisibilităţii acţiunii. 

Dispoziţiile art. 188 alin. (1) Noul cod de procedura civila statuează că "sesizarea 
instanţei se poate face numai după îndeplinirea unei proceduri prealabile, dacă legea prevede 
în mod expres aceasta", după care, prin alin, (2) al art. 188 se statuează că "neîndeplinirea 
procedurii prealabile nu poate fi invocată decât de către pârât prin întâmpinare, sub 
sancţiunea decăderii". 

Din conţinutul acestor dispoziţii legale instituite prin NCPC se poate concluziona 
faptul că are loc o schimbare a regimului juridic al excepţiei de inadmisibilitate a acţiunii în 
contencios administrativ pentru lipsa plângerii prealabile. Astfel, NCPC transforma această 
excepţie dintr-o excepţie peremptorie, absolută, de ordine publică, într-o excepţie relativă, ea 
putând fi invocată numai de către pârât prin întâmpinare, sub sancţiunea decăderii, ceea ce 
exclude posibilitatea instanţei de a o mai invoca din oficiu. 

Intimatele nu au invocat excepţia inadmisibilităţii acţiunii pentru lipsa procedurii 
prealabile. Din contra, ele afirma ca au formulat contestaţie împotriva actului administrativ în 
data de 24.06.2014. sens în care, au susţinut ca acţiunea, în contencios administrativ a fost 
tardiv introdusa. 

Aşa fiind, instanţa de fond, în mod nelegal a înţeles sa invoce la termenul din data de 
15 ian. 2015, din oficiu, excepţia inadmisibilităţii acţiunii şi sa soluţioneze cauza pe aceasta 
excepţie, 

Pe fondul excepţiei tardivităţii, a arătat că astfel cum recunosc şi intimatele în 
cuprinsul întâmpinărilor formulate, recurenta a formulat contestaţie împotriva procesul verbal 
nr. 68/07.03.2011 în data de 24.06.2014. 

Mai susţin însă intimatele ca procesul verbal atacat ar fi fost întocmit şi comunicat 
recurentei în data de 21.04.2011. În acest sens s-a depus la dosar o confirmare de primire, 
susţinându-se ca potrivit acestei confirmări, procesul verbal nr. 68/07.03.2011, ar fi fost 
comunicat societăţii în aprilie 2011, sens în care acţiunea în contencios administrativ ar fi fost 
tardiv introdusa. 

Aşa cum a arătat şi în fata instanţei de fond, susţinerea pârâtelor nu poate fi primita, 
pentru următoarele motive: 

a). Cu ocazia dezbaterilor care au avut Ioc în şedinţa publica din data de 11 oct. 2013 
în fata Curţii de Apel Cluj, în dos, nr. 64506/3/2011, a întrebat expres părţile dacă s-au mai 
emis de către APIA procese verbal de restituire. 

În mod neechivoc reprezentantul APIA a arătat ca nu s-a mai emis un proces verbal de 
restituire! 

De subliniat este faptul ca ambele pârâte evita sa discute despre susţinerile şi 
afirmaţiile făcute în fata Curţii de Apel Cluj. 
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Aşadar, rezulta ca la data de 11 oct. 2013, prezentul proces verbal nr. 68/07.03.2011 
nu era emis!!! 

În aceste condiţii, este evident ca actul administrativ atacat a fost emis de către parate 
după data de 11 oct. 2013. 

Înţelege, deci sa conteste împrejurarea ca la data de 21.04.2011 procesul verbal nr. 
68/2011 era întocmit, astfel cum contestă faptul ca procesul verbal, în litigiu i s-ar fi 
comunicat vreodată prin modalitatea arătata, respectiv prin scrisoare recomandată cu. 
confirmare de primire. 

Încă un argument în acest sens este acela ca, niciodată APIA nu a încercat sa execute 
creanţa cuprinsă în procesul verbal atacat. 

b). Potrivit prevederilor art. 44 alin. (2) lit. e) din Codul de procedura fiscala, actul 
administrativ fiscal se comunica prin posta, la domiciliul fiscal al contribuabilului, cu 
scrisoare recomandata cu confirmare de primire. 

Alin. (4) al art. 44 din Codul de procedura fiscala prevede ea; Dispoziţiile Codului de 
procedură civilă privind comunicarea actelor de procedură simt aplicabile în mod 
corespunzător. 

 
Confirmarea de primire trebuie sa indice în mod clar numele şi prenumele celui care 

primeşte corespondenţa sau cel puţin ştampila societăţii comerciale la sediul căreia se 
menţionează că s-a făcut comunicarea, în cazul. în care actul de procedură vizează o persoană 
juridică. 

Lipsa din confirmarea ele primire, a arătării în clar a numelui şi prenumelui celui care 
a primit corespondenţa, precum şi a ştampilei societăţii comerciale ia sediu! căreia se 
menţionează că s-a făcut comunicarea, atrag o îndoială puternică asupra împrejurării că actele 
administrative au fost comunicate persoanei însărcinate cu primirea corespondentei, aşa cum 
menţionau expres dispoziţiile art. 91 din Codul de procedură civilă. 

Astfel cum rezulta din copia confirmării de primire depusa la dosar de către parate, 
aceasta nu cuprinde nici numele, nici prenumele celui care se susţine ca ar fi primit 
corespondenta. De asemenea, pe confirmarea de primire nu exista stampila societăţii 
comerciale. 

La calitatea primitorului apare doar menţiunea „destinatar", iar primirea este 
confirmata de către „delegatu". 

În acest caz, a apreciat că recurenta este îndreptăţită să solicite repunerea în termenul 
de introducere a acţiunii în contencios administrativ, întrucât societatea a fost împiedicata sa 
acţioneze în termenul legal imperativ din cauza unor motive temeinic justificate, respectiv 
actul, administrativ atacat de natura proces verbal nr. 68/07.03.2011 nu a fost niciodată 
comunicat SC S. SRL. 

În schimb, conform „Notificării privind sumele restante de restituit procesul verbal nr. 
68/07.03.2011 a fost comunicat reprezentantului societăţii, dl. Frisan Gavril, în data de 
20.06.2014. 

În aceste condiţii, este evident ca societatea comercială a fost împiedicata să acţioneze 
în termenul legal dintr-un motiv temeinic justificat. 

Susţinerile recurentei, sunt susţinute în totalitate şi de probaţiunea administrata în fata 
instanţei de fond, respectiv registrul, de intrări corespondenţe ale societăţii reclamante din 
luna aprilie 2011 şi luna aprilie 2012; datele persoanei abilitate cu ridicarea corespondenţei 
cu referire la data de 21.04,201.1; natura raportului juridic existent între SC S. SRL şi 
doamna av. Cristina B. în baza căreia a fost formulată de către d-na avocat solicitarea 
înregistrată la APIA sub nr. 3098/15.03.2012 şi care a primit răspuns de la APIA fa data de 
09.04.2012 (fila 207). 
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Instanţa de fond nu s-a pronunţat asupra cererii de repunere în termenul de introducere 
a cererii privind anularea actului administrativ de natura proces verbal de constatare nr. 68 
din 07.03.2011 formulată în conformitate cu art. 186 alin. I NCPC care prevede: „Partea care 
a pierdut un termen procedural va fi repusă în termen numai dacă dovedeşte că întârzierea se 
datorează unor motive temeinic justificate”." 

Pe fondul cauzei, arată că prin Procesul Verbal de constatare atacat APIA a apreciat 
ca subscrisa SC S. SRL nu as 11 respectat criteriile de eligibilitate prevăzute în legislaţia în 
domeniu, reţinând ca, urmare a depunerii de către S. a contractului de închiriere încheiat cu 
D.S.S. Sofron, ar fi cedat dreptul de utilizare a păşunilor pentru care am solicitat sprijin şi 
deci ca subscrisa nu as mai fi utilizat suprafaţa de teren pentru care am solicitat pachete 
agromediu. 

A invocat puterea de lucru judecat a deciziei civile nr. 9615/2013 pronunţată de 
Curtea de Apel Cluj. 

 Conform jurisprudenţei constante a CEDO, incertitudinea jurisprudenţiala este de 
natura a reduce încrederea justiţiabililor în justiţie şi contravine principiului securităţii 
raporturilor juridice ca element esenţial al preeminentei dreptului. 

Noţiunea de proces echitabil presupune ca dezlegările irevocabile date problemelor de 
drept în litigii anterioare, dar identice sub aspectul problemelor de drept soluţionate, au 
caracter obligatoriu în litigiile ulterioare, deoarece s-ar încalcă principiul securităţii 
raporturilor juridice, cu consecinţa generării incertitudinii jurisprudenţiale şi a reducerii 
încrederii justiţiabililor în sistemul judiciar. 

În esenţa, puterea de lucru judecat a unei hotărâri judecătoreşti semnifica faptul ca o 
cerere nu poate fi judecata în mod definitiv decât o singura data (bis de eadem re ne sit actio), 
iar hotărârea este prezumata a exprima adevărul şi nu trebuie sa fie contrazisa de o alta 
hotărâre (res judicata pro veritate habetur). Mihaeia Tabarca, Drept procesual civil, Universul 
Juridic, Bucureşti, 2005, voi l pag. 703. 

Efectul, de „lucru judecat" al unei hotărâri judecătoreşti are doua accepţiuni: 
Stricto sensu semnifica autoritatea de lucru judecat (bis de eadem), care face 

imposibila judecarea unui nou litigiu intre aceleaşi parti, pentru acelaşi obiect, cu aceeaşi 
cauza (exclusivitatea); 

Lato sensu semnifica puterea de lucru judecat (res judicata)) care presupune ca 
hotărârea beneficiază de o prezumţie irefragabila ca exprima adevărul şi ca nu trebuie 
contrazisa de o alta hotărâre (obligativitatea). 

"Autoritatea de lucru judecai" şi "puterea de lucru judecai" nu suni sinonime. 
Autoritatea de lucru judecat este o parte a puterii de lucru judecat. Cu alte cuvinte, existenta 
unei hotărâri judecătoreşti poate fi invocata în cadrul unui alt proces, cu autoritate de lucru 
judecat, atunci cană se invoca exclusivitatea hotărârii, sau CU putere de lucru judecat, când 
se invoca obligativitatea sa, fără ca în cei de-al doilea proces sa fie aceleaşi parţi, să se 
discute acelaşi obiect şi aceeaşi cauză. 

Altfel spus, pentru a se invoca obligativitatea unei hotărâri judecătoreşti irevocabile 
privind soluţionarea unei probleme juridice nu este necesara existenta triplei identităţi de 
părţi, cauza şi obiect, ci este necesara doar probarea identităţii intre problema soluţionata 
irevocabil şi problema dedusa judecaţii, instanţa de judecata fiind ţinuta sa pronunţe aceeaşi 
soluţie, deoarece, în caz contrar s-ar ajunge la situaţia încălcării componentei res judicata a 
puterii de lucru judecat. 

„Excepţia puterii lucrului judecat", este o excepţie de fond care a fost dezvoltata de 
doctrina pe baza principiului conform căruia „hotărârea este prezumata a exprima adevărul, şi 
nu trebuie contrazisa de o alte hotărâre (res judicata pro veritate habetur).   

b) Prin decizia civilă nr. 9615/2013 pronunţată de Curtea de Apel Cluj  în data de 11 
octombrie 2013, în dosarul nr. 64506/3/2011 în contradictoriu cu pârâta APIA, s-a dispus 
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anularea procesului-verbal de constatare nt. 303/14.01.2011 încheiat de APIA prin care s-a 
stabilit în sarcina S.C. S. S.R.L. obligarea la plata a sumei de 97.418,73 lei pentru 
nerespectarea angajamentului de mediu. 

 Prin procesul verbal anulat s-a reţinut - întocmai ca în procesul verbal care face 
obiectul prezentei contestaţii ca subscrisa SC S. SRL nu as ii respectat criteriile de 
eligibilitate prevăzute în legislaţia în domeniu, respectiv ca, urmare a încheierii de către S. a 
contractului de închiriere cu D.S.S. Sofron, am fi cedat dreptul de utilizare a păşunilor pentru 
care am solicitat sprijin şi deci ca subscrisa nu as mai fi utilizat suprafaţa de teren pentru care 
am solicitat pachete agromediu. 

În cuprinsul Deciziei civile invocate, Curtea de Apel a reţinut ca în raport de 
probaţiunea administrata în cauza, subscrisa am „respectat cerinţele naţionale şi comunitare, 
menţinând suprafaţa de păşune pentru care am primit sprijinul financiar în categoria 
păşunilor, aceasta fiind utilizata exclusiv în scopul producerii de furaje," 

Curtea de Apel reţine, de asemenea, la pag. 4 alin. 2 din decizie ca „Nu se poate retine 
faptul ca încheierea contractului cu numitul D.S.S. Sofron în scopul exclusiv al fertilizării 
terenului constituie expresia neîndeplinirii criteriilor de eligibilitate". 

În aceste condiţii afirmam faptul ca, s-â stabilit cu putere de lucru judecat ca 
încheierea contractului de închiriere cu D.S.S. Sofron, destinaţia suprafeţei de păşune a rămas 
aceeaşi, fiind relevante lucrările de întreţinere şi regenerare a păşunii pe care subscrisa le-am 
realizat în perioada de referinţa. 

Aşadar,  Curtea stabileşte în mod neechivoc faptul că încheierea contractului de 
închiriere cu D.S.S. Sofron nu este de natură a justifica retragerea finanţării. 

Mai mult, în şedinţa publica din data de 11 oct. 2013, Curtea de Apel a întrebat părţile 
dacă s-au mai emis de către APIA procese verbal de restituire. reprezentantul APIA a arătat 
ca nu s-a mai emis un proces verbal de restituire! 

Aşadar, rezulta ca la data de 11 oct. 201.3, prezentul proces verbal nr. 68/07.03.2011 
nu era emis!!! 

În concluzie, în raport cele statuate de Curtea de Apel Cluj prin decizia civila sus 
menţionata, procesul verbal nr. 68/07.03.2011 este vădit nefondat! 

c) În campania 2009 subscrisa SC S. SRL- am depus cererea de plata nr. 
31286/14.05.2009 pentru o suprafaţa, de 283,38 ha, accesând pentru aceleaşi parcele ca în 
anul .2008 pachetele de agro-mediu (P1.2). 

În anul 2009, a prezentat la dosarul cererii de plata contractul de închiriere încheiat cu 
numitul D.S.S. Sofron în scopul fertilizării, păşunilor concesionate. 

Potrivit art. 7 din Ordonanţa de Urgenta nr. 125/2006, "(1) Pentru a beneficia de 
acordarea de plăţi în cadrul schemelor de plată unică pe suprafaţă, solicitanţii trebuie să fie 
înscrişi în Registrul fermierilor, administrat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură, să depănă cerere de solicitare a plăţilor la termen şi să îndeplinească următoarele 
condiţii generale: a) să exploateze un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha, iar 
suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha, iar în cazul viilor, livezilor, culturilor de 
hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a, 
parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha, " 

SC S. SRL a respectat toate cerinţele naţionale şi comunitare, menţinând suprafaţa de 
păşune pentru care a. primit, sprijinul financiar în categoria păşunilor şi a utilizat-o în 
continuare pentru acelaşi scop, respectiv producerea de furaje. 

Astfel cum am susţinut şi dovedit cu înscrisuri, subscrisa am folosit continuu, 
păşunea, în discuţie. Convenţia încheiata, cu numitul Pascal Sorin Sofron, nu prezintă nicio 
relevanta sub aspectul utilizării, terenului în litigiu de către S. S.R.L. Practic aceasta a pierdut 
şi nu a cedat niciodată dreptul de utilizare a terenului categoria păşune pentru care a primit 
sprijinul financiar. 
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Astfel, S. SRL a menţinut suprafaţa de păşune, a utilizat-o în acelaşi scop, pentru 
producere de furaje. în acest sens, subscrisa am efectuat o serie de lucrări de întreţinere şi 
regenerare a păşunii. 

A depus la APIA adeverinţe emise de Primarul com. R., care atesta împrejurarea ca 
SC S. SRL a concesionat suprafaţa de 102,3 ha păşune, pe care a executat lucrări de nivelare 
a terenului, drenare, distrugerea buruienilor, fertilizare păşunii, cosirea păşunii, uscarea 
fânului, amenajarea unui drum de 2 km precum şi întreţinerea unor jgheaburi de apa. 

În acelaşi sens, a depus la Primăria R. planul tehnic pentru întreţinere păşunii in. anul 
2009, constând din lucrări de intre ţinerea păşunii, distrugerea muşuroaielor, curăţire de 
arboret, de cioturi, pietre, buturugi, resturi vegetale, lucrări de,nivelare a terenului şi de 
drenare a tocurilor cu exces de umiditate, distrugerea buruienilor şt a plantelor toxice, 
fertilizarea păşunii cu îngrăşăminte organice şi minerale, amenajarea unui drum de 2 km., 
refacerea şi întreţinerea a doua jgheaburi de apa, refacerea, şi curăţarea unei fântâni de apa, 
cosirea păşunii, uscarea fânului, etc. ... 

Toate aceste lucrări au fost efectuate cu angajaţii firmei, cu zii ieri şi cu. sprijinul 
Consiliului Local R.. 

De asemenea a depus şi declaraţia data de D.S.S. prin care acesta arata ca a colaborat 
cu subscrisa în vederea întreţinerii păşunii, ca a pus îa dispoziţia noastră în mod gratuit 
animalele în vederea păşunării terenului, ca nu a preluat ori utilizat păşunea în nume propriu, 
societatea comerciala fiind cea care a utilizat terenului. 

În fapt, aşa cum a susţinut şi cum în mod judicios a reţinut Curtea de Apel Cluj, 
recurenta a încheiat convenţia de colaborare cu numitul D.S.S. în vederea fertilizării 
terenului. 

Recurenta a respectat întocmai angajamentul semnat în anul 2009, a utilizat continuu 
suprafaţa de teren pentru care ani solicitat sprijinul, a realizat pe teren în mod continuu 
activităţi agricole, am folosit terenul şi a efectuat o serie de lucrări, cum ar fi, fertilizare, 
cosit, uscare fan, etc. Aşadar, ani utilizat întreaga suprafaţa de păşune în acelaşi scop 
producere de furaje. 

d) Pornind de la aceleaşi date de referinţa, rapoartele de control întocmite de APIA 
până la data de 07.03.201.1, constata îndeplinirea de către SC S. SRL a condiţiilor de 
eligibilitate pentru obţinere schemelor de ajutor. 

Astfel, potrivit art. 3 din Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 
64/2008 privind aprobarea formularului de cerere de plata pentru schemele de sprijin pe 
suprafaţa pentru anul 2008, „APIA primeşte, verifica, procesează cererile de plata şi 
efectuează plăţile către fermier în contul bancar al acestuia, conform procedurilor stabilite. " 

Totodată potrivit reglementarilor proprii, (art. 6 din Ordinul 246/2008), APIA verifica 
documentele depuse de solicitanţi şi transmite acestora notificări în cazul în care viitorii 
beneficiari nu au depus toate documentele necesare sau exista neconcordante între datele 
furnizate şi documentele ataşate. 

Având în vedere ca APIA nu a notificat SC S. SRL eu privire la lipsa unor documente 
necesare constatării eligibilităţii sau cu privire ia neconcordanta dintre documente şi 
informaţia furnizata, în condiţiile în care subscrisa ara depus acel contract încheiat cu D.S.S. 
Sofron odată cu cererea de plata, având în vedere şi plăţile efectuate pe anul 2009, rezulta ea 
S. SRL îndeplinea toate condiţiile de eligibilitate necesare pentru obţinerea fondurilor atât la 
data solicitării cat şi la data plaţii sumelor aferente ajutoarelor pentru agricultura. 

În acest context, retragerea finanţării survenita 1a data de 07.03.2011 - când afirma 
APIA ca ar fi întocmit procesul verbal atacat - , în raport de aceleaşi date care erau cunoscute 
şi asumate de autoritatea administrativa la data acordării facilitaţilor de plata contravine 
principiului securităţii juridice. (Curtea de Apel Cluj, decizia civila nr. 9615/2013). 
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În drept, a invocat prevederile art. 20 alin. 3 din Legea nr. 554/2004, art. 498 alin. 2 
NCPC. 

La data de 27 februarie 2015, recurenta S. S.R.L., a înregistrat completare a 
motivelor de recurs, prin care a solicitat în temeiul prevederilor art. 20 din Legea nr. 
554/2004, raportat la prevederile art. 488 punctele 6 şi 8 NCPC, art. 453 NCPC: să se 
pronunţe o decizie prin care să se admită recursul declarat şi, constatând că dosarul a fost 
soluţionat pe cale de excepţie, fără antamarea fondului, să se dispună casarea sentinţei civile 
nr. 130/2015 şi trimiterea cauzei spre rejudecare pe fond, la prima instanţă - Tribunalul Cluj, 
cu cheltuielilor de judecată. 

În motivare a arătat că la data de 10.02.2015 a fost promovat recurs împotriva 
sentinţei civile nr. 130/2015, anterior comunicării acestei hotărâri către subscrisa recurentă S. 
S.R.L., potrivit art. 485 NCPC raportat la art. 468 alin. 3 NCPC, la data de 10.02.2015 se 
consideră că a fost comunicată sentinţa civilă mai sus indicată şi începe să curgă termenul de 
15 zile pentru motivarea recursului, termen special prevăzut de art. 20 din Legea nr. 
554/2004. 

Termenul de recurs care a început să curgă la data de 10.02.2015 se împlineşte în data 
de 26.02.2015, dată la care este formulată şi înregistrată prezenta completare a motivelor de 
recurs. 

Ca atare, cu titlu prealabil, solicităm să se constate că motivele de recurs depuse prin 
prezenta completare sunt formulate în termen legal. 

Critică sentinţei civile nr. 130/2015, pronunţată de Tribunalul Cluj, Secţia Mixtă de 
Contencios Administrativ şi Fiscal, în şedinţa publică din 15.01.2015, se raportează la 
următoarele motive de nelegalitate: 

I. Primul motiv de recurs se raportează la invocarea de către instanţa de fond din 
oficiu a excepţiei inadmisibilităţii acţiunii, cu aplicarea greşită a prevederilor art. 193 NCPC 
şi eludarea principiului disponibilităţii. 

Reclamanta-recurentă a investit instanţa de judecată cu o acţiune având ca obiect 
anularea procesului verbal de constatare nr. 68/07.03.2011. 

La acţiunea formulată, pârâtele au depus întâmpinări, prin care au invocat o unică 
excepţie de procedură - excepţia tardivităţii cererii de chemare în judecată, raportat la data la 
care se susţine că a fost comunicat procesul verbal de constatare nr. 68/07.03.2011. 

În justificarea acestei excepţii, pârâtele au depus anexată o copie a unei dovezi de 
comunicare, purtând o ştampilă şi o menţiune olografă cu data de 21.04.2011. 

La primul termen de judecată a fost pusă în discuţia părţilor această excepţie, a 
tardivităţii cererii de chemare în judecată şi s-a acordat un termen pentru depunerea de 
înscrisuri în probaţiune. 

La cel de-al doilea termen de judecată, din 15.01.2015, instanţa a invocat din oficiu, în 
legătură cu excepţia de tardivitate a cererii de chemare în judecată, excepţia de 
inadmisibilitate a acţiunii, invocând lipsa îndeplinirii / finalizării procedurii prealabile. 
Menţionăm că apreciem că excepţia de inadmisibilitate a acţiunii este la dispoziţia exclusivă 
a părţii şi poate fi invocată doar de aceasta prin întâmpinare şi nu din oficiu, indiferent care 
fază sau act aparţinând procedurii prealabile a fost avut în vedere de către instanţă la 
invocarea excepţiei. 

Aşadar, motivul de nelegalitate detaliat în continuare este susţinut de subscrisa 
recurentă faţă de toate elementele componente ale procedurii prealabile care au putu fi avute 
în vedere de instanţa de fond la invocarea din oficiu a excepţiei de inadmisibilitate. 

Motivul de nelegalitate a sentinţei civile nr. 130/2015 se raportează la invocarea unei 
excepţii din oficiu, de către instanţa de judecată, în condiţiile în care această excepţie poate fi 
invocată exclusiv de către pârât, prin întâmpinare, sub sancţiunea expresă a decăderii. 
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În acest sens, solicită instanţei de recurs să reţină aplicabilitatea prevederilor art. 193 
alin. 2 NCPC: „Neîndeplinirea procedurii prealabile nu poate fi invocată decât de către pârât 
prin întâmpinare, sub sancţiunea decăderii." 

De asemenea, invocă şi opiniile doctrinare exprimate raportat la această ipoteză: 
- „în raport cu cele prevăzute la alin. 2 [art. 193 NCPC], rezultă că, în cazul 

nedepunerii întâmpinării şi în cazul în care întâmpinarea depusă nu cuprinde şi excepţia 
neîndeplinirii procedurii prealabile, această împrejurare nu mai poate fi invocată" - a se 
vedea, în acest sens, Ion Deleanu, Noul Cod de Procedură Civilă. Comentarii pe articole, Voi. 
I, Ed. Universul Juridic, Bucureşti 2013, pag. 193; 

- „NCPC stabileşte un regim juridic fundamental diferit pentru neîndeplinirea 
procedurii prealabile. Cel de-al doilea alineat al textului comentat determină, pentru ipoteza 
în discuţie, sancţiunea decăderii. Ea poate fi invocată numai de către pârât, prin întâmpinare. 
Iar acest regim juridic este stabilit în pofida redactării imperative a primului alineat al textului 
analizat" - a se vedea, în acest sens, loan Leş, Noul Cod de Procedură Civilă. Comentariu pe 
articole, Voi. I, Ed. C.H. Beck, Bucureşti 2011, pag. 320. 

Subliniază că pârâtele, prin întâmpinările depuse, nu doar că nu au invocat excepţia 
neîndeplinirii procedurii prealabile (excepţia inadmisibilităţii acţiunii pentru lipsa procedurii 
prealabile a contestaţiei), ci au arătat expresis verbis că această procedură a fost îndeplinită de 
către subscrisa reclamantă. 

Raportat la prevederile legale ale art. 193 NCPC şi având în vedere şi interpretarea 
doctrinară a acestora, apreciem că în mod greşit a fost invocată din oficiu excepţia de 
inadmisibilitate a acţiunii, această excepţie fiind exclusiv la dispoziţia pârâtului, care nu a 
invocat-o. 

Ca atare, se impune admiterea recursului, casarea sentinţei civile nr. 130/2015 şi 
trimiterea dosarului pentru judecarea cauzei pe fond, la prima instanţă, în condiţiile art. 20 
din Legea nr. 554/2004. 

II. Cel de-al doilea motiv de nelegalitate priveşte admiterea excepţiei inadmisibilităţii 
acţiunii introductive de către instanţa de fond, considerându-se în mod greşit că procesul 
verbal de constatare nr. 68/07.03.2011, actul atacat, a fost comunicat subscrisei recurente la 
data de 21.04.2011, fără a se parcurge procedura prealabilă în termenul de 30 de zile de la 
comunicarea actului. 

Motivul de recurs se raportează la nulitatea confirmării de primire a procesului verbal 
de constatare nr. 68/07.03.2011, depusă în copie de APIA, act care nu ne-a fost comunicat 
prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, la data de 21.04.2011 sau ulterior. 

În acest sens, menţionează că la data de 25.06.2014 a fost promovată pe rolul 
Tribunalului Cluj acţiunea având ca obiect solicitarea de anulare a procesului verbal de 
constatare nr. 68/07.03.2011. 

Recurenta a promovat această acţiune pornind de la înştiinţarea primită la data de 
20.06.2014, privind existenţa unei creanţe fiscale în sarcina sa. 

Subliniază că procesul verbal de constatare nr. 68/07.03.2011 nu i-a fost comunicat 
după ce a fost emis de către autorităţi, ci au fost înştiinţaţi despre existenţa acestuia şi despre 
obligaţia de plată doar prin notificarea comunicată la data de 21.06.2014. 

Prin întâmpinarea formulată de pârâta APIA, aceasta a susţinut că subscrisei 
reclamante-recurente ne-a fost comunicat procesul verbal de constatare nr. 68/07.03.2011, 
depunând în acest sens o copie a unui formular de confirmare de primire, xeroxat faţă-verso, 
purtând menţiunea unei date de comunicare - 21.04.2011. 

Prin răspunsul la întâmpinare şi respectiv prin susţinerile în faţa instanţei de judecată, 
la primul termen de judecată, din 30.10.2014, reclamanta a invocat în mod expres faptul că 
procesul verbal de constatare nr. 68/07.03.2011 nu i-a fost comunicat şi că dovada de 
comunicare prezentată de pârâta APIA este nulă de drept. 
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Nulitatea confirmării de primire a procesului verbal de constatare nr. 68/07.03.2011, 
depusă de APIA, purtând menţiunea că ar fi fost primită la data de 21.04.2011, se raportează 
la lipsa unor elemente esenţiale, care sunt obligatorii pentru ca scriptul depus de APIA să 
poată fi realmente considerat ca reprezentând dovada de comunicare (confirmare de primire): 

- lipseşte semnătura destinatarului (a reprezentantului recurentei societăţi), practic în 
locul destinat pentru semnătură fiind menţionat de către agentul poştal cuvântul „delegatul", 
menţiune care nu reprezintă o semnătură care să provină de la „destinatar"; 

- lipseşte ştampila societăţii, singurul element care ar fi conferit dovezii de 
comunicare certitudinea că actul care se pretinde că ar fi fost comunicat a parvenit 
destinatarului în mod real; 

- nu a fost indicat vreun nume a vreunei persoane care să se pretindă că ar fi 
reprezentantul destinatarului, căruia să îi fi fost înmânat procesul verbal de constatare nr. 
68/07.03.2011 la data de 21.04.2011, deşi o astfel de menţiune era obligatorie, pentru a exista 
certitudinea că actul a fost comunicat. 

În acest context, arată că instanţa de fond a solicitat la primul termen de judecată 
recurentei să facă dovada împrejurării că în registrul de intrări-ieşiri al societăţii nu a fost 
înregistrată în luna aprilie 2011 sau aprilie 2012 o intrare corespunzătoare confirmării de 
primire datată 21.04.2011. 

Din înscrisurile anexate rezultă în mod explicit faptul că nu a fost primită prin 
corespondenţă, nici la data de 21.04.2011, nici ulterior sau anterior (până la data de 
07.03.2011 - data emiterii procesului verbal), vreo comunicare de la APIA, privind procesul 
verbal nr. 68/2011. 

Ca atare, raportat la menţiunile obligatorii pe care trebuia să le cuprindă dovada de 
comunicare, menţiuni care nu se regăsesc pe înscrisul depus de pârâta APIA şi raportat la 
înregistrările de intrare - ieşire a corespondenţei subscrisei reclamante-recurente, se impune 
concluzia că procesul verbal de constatare nr. 68/07.03.2011 nu ne-a fost comunicat la data 
de 21.04.2011, deci confirmarea de primire este un act nul, care nu face dovada comunicării. 

În acest sens, invocă prevederile art. 164 alin. 1 lit. d) şi f) NCPC, raportat la art. 164 
alin. 3 NCPC, ca temei al nulităţii dovezii de comunicare informe, de care se prevalează 
pârâta APIA. 

Apreciază că temeiul de drept mai sus invocat este aplicabil prin analogie şi pentru 
actele de comunicare efectuate în procedura prealabilă fazei judiciare, având în vedere art. 28 
din Legea nr. 554/2004. 

În acelaşi sens, invocă şi jurisprudenţa ICCJ, care prin decizia nr. 3401/2006, a reţinut 
în mod expres că sunt „incidente prevederile generale ale Codului de procedură civilă privind 
comunicarea actelor procedurale, din care rezultă că, în toate cazurile, persoana care primeşte 
actul comunicat va trebui să-şi arate în clar numele şi prenumele, precum şi calitatea, după 
care să semneze dovada de primire a corespondenţei respective". 

Faţă de cele de mai sus, apreciază că sentinţa civilă atacată este nelegală, fiind 
pronunţată cu greşita aplicare a prevederilor imperative ale art. 164 alin. 3 NCPC, care 
sancţionează cu nulitatea lipsa semnăturii şi lipsa numelui persoanei care a primit 
corespondenţa. 

III. Cel de-al treilea motiv de recurs, pe care îl susţine subsidiar motivului 2, se 
raportează la omisiunea instanţei de fond de a finaliza procedura înscrierii în fals cu privire la 
dovada de comunicare a procesului verbal de constatare nr. 68/07.03.2011. 

Menţionează ca în principal susţine ca nu exista o dovada de comunicare valabila, 
raportat la prevederile art. 164 NCPC, ci aceasta este nula; în subsidiar, în măsura în care 
instanţa apreciază ca cel puţin formal/aparent dovada de comunicare poarta o semnătura ce 
aparţine reprezentantului subscrisei, în rubrica speciala a formularului tipizat, semnătura ce 
poate fi citita ca fiind o menţiune „delegatul", apreciază ca se impunea ca instanţa de fond sa 
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procedeze în conformitate cu prevederile art. 304 NCPC, verificând înscrisul pe care 
subscrisa reclamanta l-am defăimat ca fiind un fals, deoarece nu poarta semnătura 
reprezentantului societăţi. 

Aşa cum rezultă din contractul individual de munca anexat în copie, începând din data 
de 14.01.2007 d-na L.I.A. este angajată a subscrisei societăţi, în funcţia de inginer agricol - 
ANEXA 1. 

Având în vedere faptul ca subscrisa societate nu mai avea alţi angajaţi, d-na Luca a 
fost desemnata şi ca funcţionar responsabil cu ridicarea/preluarea corespondentei, conform 
Deciziei interne nr. 1 /01.06.2007 - ANEXA 2, anexata în copie prezentului recurs. 

Astfel cum s-a reţinut şi prin încheierea de şedinţa din data de 30.10.2014, încă de la 
primul termen de judecata reclamanta-recurenta a susţinut ca dovada de comunicare 
prezentata de parate nu a fost semnata de către reprezentantul subscrisei societăţi (nici de 
către reprezentantul legal/administratorul societăţii, nici de către funcţionarul desemnat sa 
primească corespondenta. 

În acest context, apreciază că în mod nelegal instanţa de fond a omis sa finalizeze 
procedura înscrierii în fals, deşi a dispus administrarea de probe pentru a verifica daca într-
adevăr procesul verbal de constatare nr. 68/07.03.2011 a fost subscrisei recurente la data de 
21.04.2011, aşa cum susţin pârâtele. 

În susţinerea afirmaţiei recurentei privind faptul ca dovada de comunicare este un fals, 
învederam onoratei instanţe de judecata faptul ca agentul procedural angajat al Poştei 
Romane în luna aprilie 2011 a avut şi alte antecedente privind îndeplinirea defectuoasa a 
atribuţiilor de serviciu. 

Astfel, aşa cu rezulta din răspunsul la solicitarea subscrisei recurente, Posta Romana a 
menţionat ca în anul 2011 agentul procedural care isi desfăşura activitatea şi în localitatea 
Eseu (localitate în care subscrisa societate avem stabilit sediul social) nu si-a îndeplinit 
atribuţiile în conformitate cu regulamentele de funcţionare a Poştei Romane, existând 
probleme grave, care au generat desfacerea contractului de muncă pentru acest angajat -
ANEXA 3. 

Din simpla analiza vizuala a dovezii de comunicare a procesului verbal de constatare 
nr. 68/07.03.2011, se poate observa ca toate menţiunile privind predarea către destinatar sunt 
realizate de aceeaşi persoana care a semnat ca „lucrator predator" şi care a menţionat data 
pretinsei predări a scrisorii recomandate, fiind utilizat acelaşi instrument de scris. 

În aceste condiţii, apreciază ca, în fata instanţei de fond ar fi trebuit sa fie aplicate în 
mod complet prevederile art. 304 NCPC, privind înscrierea în fals, cu consecinţa derulării şi 
finalizării procedurii speciale prevăzute de textul de lege mai sus indicat. 

Menţionează ca, fata de susţinerile subscrisei reclamante în fata instanţei de fond, la 
primul termen de judecata, din 30.10.2014, nu a fost nici măcar întrebat reprezentantul 
paratelor daca înţelege sa se folosească în continuare de înscrisul defăimat ca fals, deşi 
procedura civila prevede aceasta etapa, în demersul de verificare a scriptului fals. 

Şi raportat la cele de mai sus, se impune admiterea recursului, casarea sentinţei civile 
nr. 130/2015 şi trimiterea dosarului pentru finalizarea procedurii de verificare a înscrisului 
defăimat ca fals şi respectiv pentru judecarea pe fond a cauzei, cu înlăturarea dovezii de 
comunicare falsificate. 

  
Pentru toate motivele de nelegalitate invocate, solicităm admiterea recursului, casarea 

sentinţei civile nr. 130/2015 şi trimiterea cauzei spre rejudecare pe fond, la prima instanţă - 
Tribunalul Cluj, cu acordarea cheltuielilor de judecată în fond şi recurs. 

În drept a invocat prevederile art. 193 NCPC, art. 164 NCPC, art. 304 NCPC, art. 490 
NCPC şi art. XVII din Legea nr. 2/2013, art. 20 din Legea nr. 554/2004, raportat la 
prevederile art. 488 punctele 6 şi 8 NCPC, art. 453 NCPC. 
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Prin întâmpinarea înregistrată la 29 aprilie 2015, intimata Agenţia de Plăti şi 
Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Cluj, a invocat excepţia decăderii din 
termen având în vedere site-ul instanţei, în care data la care recursul a fost declarat este data 
de 26.01.2015, coroborat cu "Motivele de recurs" care au fost redactate în data de 
09.02.2015, trimise pe fax în data de 10.02.2015 la ora la care activitatea a încetat în mod 
legal, înregistrate în data de 11,02.2015, completate ulterior prin alt act înregistrat la data de 
27.02.2015 şi ţinând cont de dispoziţiile art. 182 alin.2 coroborate cu art.485 NCPC raportat 
la art. 468 alin. 3 NCPC. Pentru aceste motive apreciem că recursul este decăzut din termen 
fiind aplicabile prevederile art. 185 alin.l din NCPC. 

Conform art. 468, alin. 3 din Codul de Procedura civilă "Dacă o parte face apel înainte 
de comunicarea hotărârii, aceasta se socoteşte comunicată la data depunerii cererii de avei". 

Potrivit art. 485 alin 1 din Codul de Procedura civilă "Termenul de recurs este de 30 
de zile de la data comunicării, daca legea nu dispune altfel. Dispoziţiile art. 468, alin. (2) -(4), 
precum şi cele ale art. 469 se aplică în mod corespunzător". 

Deoarece art. 20, alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, statuează că: "Hotărârea pronunţată în primă instanţă 
poale fi atacată cit recurs, în termen de 15 zile de la comunicare" apreciază că termenul de 
recurs dispus de instanţa de fond în Sentinţa civilă nr. 130/2015 nu a fost respectat. 

Arată faptul că, în mod eronat, recurenta reclamantă, prin completarea la motivele de 
recurs, susţine faptul că la data de 10.02.2015 a fost promovat recurs împotriva sentinţei 
civile nr. 130/2015. Aşa cum arătat în cele de mai sus, termenul de recurs a început să curgă 
la data de 26.01.2015, conform înscrisurilor care se află în dosar. 

În situaţia în care instanţa va respinge excepţia şi va aprecia că recursul este formulat 
în termen, arătăm că susţinerea reclamantei - recurente referitoare la faptul că, instanţa a 
invocat din oficiu excepţia inadmisibilităţii acţiunii nu este întemeiată, deoarece aşa cum 
reiese şi din sentinţa atacată, instanţa. în termen, conform prevederilor art. 224 NCPC, a pus 
în discuţia părţilor excepţiile prezentate şi necesitatea recalificării excepţiei tardivităţii 
invocate în întâmpinare, în această situaţie subscrisa a susţinut excepţia inadmisibilităţii 
acţiunii prin prisma faptului că reclamanta nu a parcurs procedura prealabilă necesară 
stabilită de art. 7 din Legea nr. 554/2004. 

În mod corect instanţa de fond a procedat şi la aplicarea dispoziţiilor art. 193 aîin.2 
Cpc, reţinând că nerespectarea procedurii prealabile instituite de Legea nr. 554/2004 
reprezintă o condiţie de admisibilitate a acţiunii în contencios administrativ, care trebuia 
îndeplinită de reclamantă înainte de a se adresa instanţei. 

Inadmisibilitatea cererii de chemare în judecată cu nerespectarea procedurii prealabile 
a contestării actului administrativ la autoritatea emitentă nu este o sancţiune distinctă, ci un 
caz de nulitate - nulitatea este sancţiunea, iar inadmisibilitatea este haina juridică pe care o 
îmbracă excepţia prin intermediul căreia această nulitate este valorificată. 

Astfel, potrivit art. 7, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, „ înainte de a se adresa 
instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un 
drept al său an într-un interes legitim prinlr-un aci administrativ individual trebuie să solicite 
autorităţii publice emitente sau autorităţii publice superioare, dacă există, în termen de 30 de 
zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia. " 

Recurenta reclamantă nu a făcut dovada că a formulat plângere prealabilă împotriva 
actului administrativ contestat, în termenul legal prevăzut de lege. 

Apreciază că este INADMISIBILĂ abordarea recurentei reclamante şi o considerăm 
un mod de natură a tergiversa soluţionarea cauzei. 

Mai mult, apreciază că este inadmisibil: 
- Pe de o parte, a se sancţiona instituţia noastră pentru formularea excepţiei 

tardivităţii, întemeiată pe dispoziţiile art. 7, alin, 1 şi art. 11 din Legea nr. 554/2004 şi nu a 
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excepţiei lipsei procedurii prealabile, asa cum susţine recurenta reclamantă; 
 - Pe de altă parte, a nu se sancţiona atitutinea. pasivitatea şi lipsa de diligentă a 
recurentei reclamante de a nu respecta o obligaţie, expresă, care a fost stabilită de legiuitor, 
exclusiv, în sarcina sa. anume nerespectarea art. 7, alin. 1 din Legea nr. 554/2004. 

Prin urmare, nu se poate imputa instituţiei pasivitatea de care a dat dovadă recurenta 
reclamantă şi pe care APIA a demonstrat-o în faţa instanţei de fond. 

Arată că instanţa de fond a mai solicitat părţilor să depună în probaţiune şi alte 
documente care ar putea justifica susţinerile de fond ale reclamantei. Chiar dacă instanţa a 
apreciat că proba de la fila 205 din dosar nu ar proba comunicarea valabilă către reclamantă, 
deşi din punctul nostru de vedere ea este valabilă, totuşi s-a considerat că o probă veritabilă a 
comunicării o constituie actul din data de 09.04.2012, când intimata i-a comunicat răspunsul 
la cererea reclamantei nr. 3098/15.03.2012, prin care i-a reconfirmat existenţa unui debit încă 
din 2011, aferent Campaniei 2009. Cu toate acestea însă reclamanta nu a întreprins nici un 
demers pentru contestarea acestui document, în condiţiile procedurii prealabile. 

Mai mult. susţinerea că actul i-a fost înmânat doar în data de 26.06.2014, deoarece 
atunci a semnat de primire, reprezintă doar o încercare forţată de repunere în termen, în 
condiţiile în care această dată ar putea fi considerată eventual ca fiind în fapt o recomunicare 
a unui act pe care reclamanta „nu îl mai regăseşte" în evidenţele sale. 

De asemenea, împrejurarea că neînregistrarea întregii corespondenţe în registrul de 
intrări - ieşiri al reclamantei ar conduce la ideea că subscrisa nu ar fi făcut o comunicare 
valabilă cu aceasta, este neîntemeiată atât timp cât subscrisa s-a folosit de mijloacele 
procedurale de comunicare, respectiv serviciile de poştă cu confirmare de primire. Mai mult, 
dacă de pe această confirmare lipsesc unele elemente ale destinatarului, acestea nu sunt în 
măsură să conducă la nulitatea absolută a acelui document. 

Totodată nu poate fi reţinut în culpa subscrisei faptul că factorul poştal a fost 
concediat pe motiv că a decontat eronat şi întârziat unele facturi de Electrica şi nu pentru 
modul de comunicare a corespondenţei către destinatari. 

Precizăm că recurenta a mai avut ca şi angajaţi în acea perioadă mai multe persoane, 
printre care Muzur Dorel şi Gliga Viorel, alături de L.I.A.. 

Din cele arătate mai sus apreciază că instanţa nu a făcut altceva decât să aplice 
prevederile art. 22 alin 2. NCPC, rolul judecătorului fiind acela de a preveni orice greşeală 
privind aflarea adevărului în cauză şi de a aplica corect legea, în scopul pronunţării unei 
hotărâri temeinice şi legale. 

În ceea ce priveşte petitele privind „Suspendarea executării actului administrativ pana 
la soluţionarea irevocabila a prezentei cauze", respectiv „procesul verbal de constatare nr. 
68/07.03.2011 „ instituţia noastră îşi menţine argumentele de fapt şi drept detaliate în 
întâmpinarea APIA cu nr. 13711/31.07.2014, asupra cărora nu vom mai reveni în prezenta 
întâmpinare. 

Din interpretarea dispoziţii legale arătate mai sus rezultă că procedura prealabilă este 
imperativă astfel că anterior formulării cererii de chemare în judecată pentru anularea actului 
administrativ reclamanta avea obligaţia de a solicita emitentului actului revocarea acestuia, 
dovada efectuării procedurii prealabile urmând să fie anexată la cererea de chemare în 
judecată. 

Aşadar procedură prealabilă se constituie într-un „fine de neprimire", neîndeplinirea 
acesteia având drept consecinţă inadmisibilitatea acţiunii, cum corect a reţinut instanţa de 
fond. 

Mai mult s-a apreciat corect că reclamanta a formulat cererea de chemare în judecată 
cu încălcarea condiţiilor imperative prevăzute în legea organică de exercitare a dreptului 
persoanei vătămate de o autoritate public. 



185 
 

În situaţia în care, instanţa de recurs va retine, spre soluţionare, şi petitele referitoare 
la suspendarea executării şi anularea actului administrativ fiscal din cererea de chemare în 
judecată, rugăm instanţa să Ie respingă ca netemeinice pentru susţinerile expuse în 
întâmpinarea depusă la fond. 

Având în vedere cele arătate mai sus, solicită instanţei admiterea excepţiei invocate şi 
să se respingă recursul ca fiind decăzut din termen. 

În cazul respingerii excepţiei, solicită respingerea cererii de recurs formulată ca 
nefondată şi neîntemeiată şi pe cale de consecinţă să se menţină ca temeinică şi legală 
Sentinţa nr. 130/2015 pronunţată de Tribunalul Cluj, Secţia Mixtă de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, de Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale. 

În drept, invocă dispoziţiile art. 205 coroborat cu art. 490 alin. (2) Cod procedură 
civilă, Legea nr. 1/2004, O.G. nr. 79/2003, O.G. nr. 92/2003, OUG nr. 125/2006. în dovedire, 
solicităm admiterea probei cu înscrisurile aflate la dosarul de fond. 

 Analizând sentinţa atacată prin prisma motivelor de recurs şi a apărărilor 
formulate, Curtea reţine următoarele: 

1. Aşa cum rezultă din practicaua prezentei decizii Curtea a respins excepţia de 
tardivitate a depunerii completării motivelor de recurs. 

Pentru dezvoltarea considerentelor  acestei soluţii, Curtea a avut în vedere faptul că 
potrivit art. 486 alin. 1 lit. d) din Codul de procedură civilă, cererea de recurs trebuie să 
conţină, între altele, menţiuni referitoare la motivele de nelegalitate pe care se întemeiază 
recursul şi dezvoltarea lor sau, după caz, menţiunea că motivele vor fi depuse printr-un 
memoriu separat. 

În cererea de recurs, înregistrată la data de reclamantă la data de 26 ianuarie 2015 (f. 
1-2) aceasta a menţionat că motivele de recurs le va dezvolta printr-un memoriu separat după 
motivarea hotărârii atacate. 

Astfel la data de 11 februarie 2015 (f. 5-11) reclamanta a înregistrat la dosar memoriul 
conţinând motivele de recurs şi dezvoltarea acestora. 

Mai apoi la data de 27 februarie 2015 aceeaşi reclamantă recurentă a depsu la dosar 
completare a motivelor de recurs (f. 12-19). Faţă de acest ultim act procesual intimata a 
invocat excepţia tardivităţii depunerii motivelor de recurs cu consecinţa trasă din art. 489 
alin. 1 din Codul de procedură civilă, respectiv aceea a nulităţii actului prin care s-au adus 
completări a motivelor de recurs. 

Curtea reţine că potrivit normei legale precitate, în regulă generală, recursul este nul 
dacă nu a fost motivat în termenul legal, cu excepţia notată la alineatul al treilea din text ce se 
referă la motivele de casare de ordine publică care pot fi ridicate din oficiu de către instanţă, 
chiar după împlinirea termenului de motivare a recursului, fie în procedura de filtrare ce se 
urmează în faţa Înaltei Curţi ca instanţă de recurs, fie în şedinţă publică în situaţia celorlalte 
instanţe de recurs.  

Aşa cum rezultă din prevederile art. 487 alin. 1 din Codul de procedură civilă recursul 
se va motiva prin însăşi cererea de recurs, în afară de cazurile prevăzute la art. 470 alin. 5 , 
aplicabile şi în recurs. 

Astfel fiind, în cazul în care termenul pentru exercitarea recursului curge de la un alt 
moment decât acela al motivării hotărârii, motivarea recursului se va face într-un termen de 
aceeaşi durată, care va curge, însă, de la data comunicării hotărârii, prin aplicarea în recurs 
a soluţiei consacrată de dispoziţiile art. 470 alin. 5 din Codul de procedură civilă la care de 
altfel trimite expres art. 487 alin. 1 din acelaşi cod. 

Aşa fiind, chiar dacă prin efectul principiului echipolenţei consacrat de art. 485 alin. 1 
care trimite la art. 468 alin. 2-4 din Codul de procedură civilă şi care, între altele, echivalează 
cu comunicarea hotărârii recurate, în vederea exercitării recursului, actul procesual de 
declarare a recursului înainte de comunicarea hotărârii atacate şi care consideră comunicată 
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hotărârea la data depunerii cererii de recurs de la acest moment fiind socotit că curge şi 
termenul de recurs, pentru îndeplinirea exigenţelor privind motivarea recursului şi 
consecinţele ce decurg din aceasta nu sunt incidente aceste norme legale, eronat invocate de 
intimat. 

Aşa cum s-a arătat pe larg şi ex plicit mai sus, în ceea ce priveşte reperul în funcţie de 
care se aplică cerinţa motivării recursului şi implicit sancţiunea nulităţii pentru nemotivare 
acesta nu este dat de principiul echipolenţei tras din art. 485 alin. 1 care trimite la art. 468 
alin. 2-4 din Codul de procedură civilă ci din dispoziţia expresă şi derogatorie consacrată de 
art. 487 alin. 1 care trimite la art. 470 alin. 5 485 alin. 1 care trimite la art. 468 alin. 2-4 din 
Codul de procedură civilă. 

Pe cale de consecinţă, în speţă Curtea reţine că deşi recursul a fost declarat mai înainte 
de a se fi comunicat hotărârea recurată, termenul pentru motivarea recursului nu poate curge 
decât de la momentul comunicării efective a hotărârii fără ca pentru această ipoteză să fie 
incidente cazurile de echipolenţă prevăzute de lege. 

Aşa fiind, cum în speţă hotărârea atacată a fost comunicată cu reclamanta la data de 
04.03.2015 (f. 262 dos. fond), depunerea completării motivelor de recurs la data de 27 
februarie 2015 se socoteşte făcută în termenul legal cu atât mai mult cu cât  termenul legal de 
motivare nu a început încă să curgă la această din urmă dată, ci aşa cum s-a relevat anterior, 
termenul urma să curgă începând cu data de 04.03.2015. 

Faţă de cele ce precedă, pentru motivele pe larg expuse în precedent Curtea a respins 
ca nefondată excepţia prealabilă invocată de intimată în apărarea formulată pe calea 
întâmpinării depuse la data de 29 aprilie 2015 (f. 64-66). 

2. Cât priveşte recursul în substanţa sa, circumscris primului motiv de recurs aşa cum 
a fost invocat şi dezvoltat apoi, Curtea reţine că instanţa de fond în cuprinsul menţiunilor din 
partea introductivă (practicaua) a sentinţei recurate a menţionat expres că recalifică excepţia 
tardivităţii invocate de pârâtă, prin întâmpinare, raportat la susţinerile conform cărora nu a 
fost parcursă regulat procedura prealabilă, reţinând astfel argumentele pârâtei în susţinerea 
excepţiei inadmisibilităţii acţiunii, excepţie susţină ca atare de autorul acesteia şi combătută 
de reclamantă pe considerentul că aceasta a susţinut că a depus deja dovada parcurgerii 
procedurii prealabile la dosarul prezentei cauze. 

În speţă, Curtea are de dezlegat problema de drept a regularităţii invocării excepţiei 
inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată cauzată de lipsa îndeplinirii procedurii 
prealabile ori a depunerii actului ce susţine dovada procedurii prealabile în afara termenului 
defipt de lege. 

Astfel cum rezultă din lucrările dosarului instanţei de fond prin întâmpinare pârâta a 
invocat formal apărarea sub forma excepţiei tardivităţii introducerii cererii de chemare în 
judecată (f 141-142). 

Pentru argumentarea acestei apărări s-a evocat în drept art. 7 alin. 1 din Legea nr. 
554/2004 care prescrie obligativitatea parcurgerii procedurii prealabile sesizării cu cererea de 
chemare în judecată în materia contenciosului administrativ prin formularea unei cereri 
exprese în acest sens într-un termen expres prevăzut de lege precum şi art. 193 din Codul de 
procedură civilă text legal care condiţionează regularitatea sesizării instanţei îndeplinirea şi 
dovedirea parcurgerii procedurii prealabile dacă legea specială prevede o atare obligativitate. 

Se mai susţine în argumentarea excepţiei că ţinând seama de cerinţele legale mai sus 
evocate reclamanta avea posibilitatea să formuleze plângerea prealabilă în termenul de 30 de 
zile de la comunicarea actului administrativ contestat, recte procesul-verbal din litigiu care s-
a comunicat reclamantei la data de 21.04.2011, că aceasta nu a depus o atare contestaţie în 
termenul de 30 de zile defipt de lege ci contestaţia a fost depusă mult peste termenul de 30 de 
zile, respectiv la data de 24.06.2014. 
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În acest context, intimatul pârât a conchis în apărare strict cu privire la excepţia 
invocată că reclamanta nu a respectat prevederile art. 7 şi art. 11 din Legea nr. 554/2004. 

La primul termen de judecată fixat în cauză, în urma preschimbării din oficiu operată 
prin încheierea din 1 octombrie 2014 (f. 224), instanţa de fond a pus în discuţia părţilor în 
conformitate cu prevederile art. 248 din Codul de procedură civilă excepţia tardivităţii 
introducerii cererii de chemare în judecată invocată de pârâtă şi faţă de conţinutul expunerii 
părţilor cu referire la susţinerea poziţiei lor procesuale instanţa de fond a dispus prorogarea 
soluţionării excepţiei impunându-se amânarea judecării cauzei în vederea administrării de 
probe pentru elucidarea neclarităţii cu privire la efectiva comunicare a actului administrativ 
atact, prin prezentarea registrului de intrări corespondenţe al societăţii reclamante din lina 
aprilie 2011 şi luna aprilie 2012 cu referire la situaţia adresei nr. 3098/09.04.2012 şi respectiv 
comunicarea de către societatea reclamantă a datelor persoanei abilitate să ridice 
corespondenţa  cu referire la data de 21.04.2011 şi care este natura raportului juridic existent 
între reclamantă şi av. Cristina B. (f. 237 dos. fond). 

În urma înscrisurilor depuse la dosar (f. 241-254 dos. fond), la termenul următor de 
judecată la care s-a şi pronunţat asupra cererii de chemare în judecată instanţa de fond a adus 
în discuţie necesitatea recalificării excepţiei tardivităţii invocată de pârâtă aşa cum de altfel s-
a redat şi la începutul considerentelor de faţă. 

Astfel fiind, critica conform căreia instanţa ar fi invocat din oficiu excepţia lipsei 
inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată dedusă din faptul neregularităţii procedurii 
prealabile cu încălcarea prevederilor art. 188 din Codul de procedură civilă, în realitate 
dispoziţiile art. 193 alin. 2, nu este fondată. 

Ceea ce este esenţial de observat în cauza de faţă, că dat fiind conţinutul argumentaţiei 
prezentate în sprijinul excepţiei invocate de pârâtă prin întâmpinare s-a creat confuzia cu 
excepţia tardivităţii introducerii cererii de chemare în judecată. 

Or, se poate observa cu uşurinţă, că excepţia tardivităţii cererii de chemare în judecată 
trebuie fundamentată în drept pe temeiul art. 11 din Legea nr. 554/2004, care de altfel 
antamează atât termenul special de prescripţie de 6 luni cât şi termenul special de decădere de 
un an ambele cu referire la cerea de chemare în judecată. Deşi formal acest test a fost invocat 
de pârâtă în întâmpinare acesta nu a fost dezvoltat factual prin nici un raţionament în 
fundamentarea acestuia. 

Plecând de la raţionamentul factual în susţinerea excepţiei şi de la dispoziţiile art. 7 
alin. 1 din legea nr. 554/2004 , după administrarea probatoriului necesar verificării acestei 
excepţii, pe bună dreptate instanţa de fond a decis recalificarea excepţiei invocate de pârât, 
practic stabilind cu adevărat care este natura juridică a acestei apărări conforme cu voinţa 
exprimată de parte prin actul de procedură prin care a fost ridicată în faţa instanţei. 

În acest context, susţinerea recurentei conform căreia instanţa ar fi invocat din  oficiu 
excepţia inadmisibilităţii trasă din nerespectarea art. 193 alin. 2 din Codul de procedură civilă 
nu este fondată, pârâtul nefiind decăzut din dreptul de a invoca o atare excepţie. 

Trebuie notat în acest context că instanţa de fond a aplicat corect şi legal principiile 
procesului civil, în special cele avocate la art. 14 şi art. 22 din Codul de procedură civilă. 

Astfel, din economia dispoziţiilor art. 22 alin. 4 din Codul de procedură civilă rezultă 
cu titlu imperativ că judecătorul dă sau restabileşte calificarea juridică a actelor şi faptelor 
deduse judecăţii, chiar dacă părţile le-au dat o altă denumire, situaţie în care judecătorul este 
obligat să respecte principiul contradictorialităţii, respectiv să pună în discuţia părţilor 
calificarea juridică exactă, ceea de altfel instanţa de fond a şi făcut prin actele de procedură 
săvârşite în cursul cercetării judecătoreşti şi pe care Curtea le-a prezentat pe larg în precedent. 

Pe cale de consecinţă primul motiv de recurs evocat nu este fondat sens în care va fi 
respins ca atare. 
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 3. Cât priveşte analiza în substanţă a excepţiei de inadmisibilitate asupra căreia 
instanţa de fond şi-a oprit analiza şi a finalizat judecata, Curtea reţine că sub aspectul disputei 
părţilor cu referire la regularitatea comunicării actului administrativ atacat aceasta a făcut o 
cercetare judecătorească pertinentă. 

Astfel, dincolo de faptul că aspectele factuale nu mai pot fi deduse judecăţii în recurs 
aşa cum rezultă din regimul juridic prescris de art. 483 alin.  3 şi 4 cu trimitere la art. 488 din 
Codul de procedură civilă, trebuie notat că prima concluzie a instanţei a fost aceea că 
înscrisul depus în probaţiune la fila 205 nu este în măsură să probeze comunicarea valabilă a 
actului administrativ atacat, recte a procesului-verbal contestat în litigiu, raportat la rezultatul 
cercetării judecătoreşti. Din această perspectivă criticile deduse judecăţii în recurs cu referire 
la aceste aspecte sunt superflue. 

Mai mult, instanţa a constatat că cu trimitere la mandatul de asistenţă juridică dat de 
reclamantă avocatului B. Cristina prin contractul de asistenţă juridică nr. 090801/02.03.2011, 
că aceasta  a fost împuternicită de reclamantă să  efectueze diverse activităţi specifice acestui 
tip de raport juridic inclusiv activităţii de reprezentare a societăţii faţă de diverse autorităţi 
publice  context în care avocatul numit mai sus a formulat la pârâtă o adresă înregistrată sub 
nr. 3098 din 15.03.2012 prin care a solicitat să i se comunice o situaţie la zi a plăţilor 
efectuate către reclamantă, a sancţiunilor aplicate acesteia  cât şi a sumelor compensate. În 
acest context, răspunsul dat de pârâtă a fost calificat ca edificator, în ceea ce priveşte 
concluzia conform căreia că actul contestat în cauză, recte procesul-verbal nr. 68/07.03.2011 
a fost încunoştiinţat reclamantei în această modalitate şi cel puţin de la data comunicării 
răspunsului (menţiunea efectuată pe cuprinsul actului de răspuns de la f. 207-208 dos. fond) 
aceasta a luat la cunoştinţă de conţinutul acestuia şi de semnificaţia juridică a unui atare act, 
putând astfel să evalueze, mai ales că avea asistenţă juridică calificată, dacă se impune sau nu 
demararea unei proceduri administrative şi/sau judiciare de contestare. 

Astfel fiind, statuarea instanţei de fond că adresa nr. 3098 din 09.04.2012  este o 
probă elocventă şi indubitabilă din care se deduce că reclamanta a luat la cunoştinţă de 
existenţa şi conţinutul actului administrativ contestat în prezenta cauză este cât se poate de 
corectă. 

Mai mult, plecând de la aceste consideraţii, corectă şi legală este statuarea instanţei de 
fond conform căreia depunerea contestaţiei administrative la data de 25.06.2014 este cu mult 
peste termenul prevăzut expres la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 sens în care legal s-a 
procedat la interpretarea şi aplicarea acestei norme legale sub aspectul regularităţii sesizării 
instanţei. 

Mai precis, actul de procedură, în cazul din speţă plângerea prealabilă făcută peste 
termenul legal prevăzut de lege este conform art. 185 alin. 1 parte finală din Codul de 
procedură civilă lovit de nulitate. Neproducând nici un efect juridic, se poate conchide că 
sesizarea instanţei s-a făcut fără să fie dovedită parcurgerea procedurii prealabile în consens 
cu exigenţa impusă de art. 7 alin 1 din legea nr. 554/2004 şi drept urmare în acord cu 
prevederile art. 193 alin. 1 din Codul de procedură civilă corect s-a respins cererea de 
chemare în judecată ca inadmisibilă. 

Celelalte aspecte invocate nu vor mai fi analizate raportat la împrejurarea că soluţia 
instanţei de fond menţinută de Curte se referă strict la o excepţie peremtorie şi dirimantă care 
face de prisos analiza şi altor aspecte care excedează aria de incidenţă a acestei excepţii. 

Faţă de cele ce precedă, Curtea urmează ca, în temeiul art. 20 alin. 3 rap. la art. 28 
alin. 1 din Legea nr. 554/2004 cu aplicarea art. 496 şi art. 498 din Codul de procedură civilă, 
să respingă recursul declarat de recurenta SC S. SRL şi să menţină în întregime sentinţa 
atacată. 
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Insolvenţă. Angajarea răspunderii conform art. 138 din Legea nr. 85/2006. Încetare de 

plăţi   
Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 4662 din 16 iunie 2015  

Prin sentinţa civilă nr. 306 din 3.04.2015 pronunţată în dosarul nr. .../2012/a1 al 
Tribunalului Bistriţa Năsăud s-a respins cererea de atragere a răspunderii patrimoniale 
formulată de reclamanta creditoare Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bistriţa-
Năsăud, în contradictoriu cu lichidatorul judiciar Cabinet individual de insolvenţă – D.D., şi 
îndreptată împotriva pârâtei I.C., în calitate de administrator al debitoarei SC P.G. SRL. 

 Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut că răspunderea patrimonială 
reglementată de art. 138 din Legea 85/2006 este o răspundere menită să asigure acoperirea 
pasivului debitoarei, în situaţia în care prin vânzarea activelor acesteia nu sunt recuperate 
toate creanţele stabilite în cauză.  

 Aşa fiind, această răspundere instituită în sarcina membrilor organului de 
conducere a debitoarei este o răspundere delictuală cu caracter special în condiţiile în care 
împrumută elementele esenţiale ale răspunderii delictuale de drept comun (statornicite de art. 
969 din VCC şi respectiv de art. 1349 din NCC) dar intervine exclusiv în situaţiile expres şi 
limitativ prescrise de art. 138 lit. a-g din legea 85/2006. Ca atare, legiuitorul a reglementat un 
caz de răspundere delictuală de sine stătător, cu reguli derogatorii de la dreptul comun în 
această materie,  care se declanşează numai în anumite condiţii şi implicit are o reglementare 
proprie, ea derivând din săvârşirea cel puţin a uneia dintre faptele enumerate în textul de lege 
mai sus menţionat.  

 Pe cale de consecinţă, antrenarea acestei răspunderi delictuale speciale 
necesită, alături de existenţa unui prejudiciu de natură civilă materială ( reprezentat de 
datoriile societăţii) şi comiterea a cel puţin uneia dintre faptele prevăzute de art. 138 lit. a-g 
din legea 85/2006, un raport cert de cauzalitate între fapta imputată şi paguba pricinuită, 
precum şi vinovăţia persoanei a cărei răspundere se solicită a fi angajată pe această cale 
procesuală civilă – aspecte ce trebuie pe deplin probate. 

În speţa de faţă însă, deşi Codul  de procedură civilă impune fără îndoială principiul 
potrivit căruia cel care face o susţinere pe parcursul procesului are implicit obligaţia de a o 
dovedi  reclamanta creditoare  s-a rezumat doar la înregistrarea prezentei acţiuni fără a căuta 
să-şi probeze susţinerile şi fără a urmări derularea demersului judiciar demarat din iniţiativa 
sa – nu s-a înfăţişat înaintea instanţei de judecată prin reprezentanţii săi, nu a propus probe 
pertinente, concludente şi utile soluţionării cauzei  şi nu şi-a exprimat poziţia procesuală 
asupra aspectelor semnalate de lichidatorul judiciar. 

Totodată, trebuie precizat că reclamanta creditoare a aşezat la fundamentul  prezentei 
acţiuni civile în răspundere patrimonială a pârâtului administrator statutar, două dintre faptele 
prevăzute expres şi limitativ de  art. 138 alin1 din Legea 85/2006, respectiv cele enumerate 
de lit. d şi lit. e din textul de lege anterior arătat.    

În ceea ce priveşte prima pretinsă faptă culpabilă, (a fost invocată, fără a fi detaliată în 
concret şi probată ca atare) s-a reţinut că lichidatorul judiciar, în urma examinării 
documentelor  depuse de administratorul statutar al debitoarei, nu a evidenţiat existenţa unor  
nereguli în ţinerea evidenţei contabile, Astfel, aşa cum reiese din cuprinsul raportului privind 
cauzele si împrejurările care au dus la apariţia stării de insolventă, întocmit in baza art. 59 din 
Lege nr. 85/2006, se arată că insolventa debitoarei se datorează unor cauze obiective (fiind 
evocată criza economică), fără a implica culpa vreunei persoane din conducerea societăţii. 

  Pe cale de consecinţă, raportat la premisele de fapt mai sus expuse şi luând în 
considerare imposibilitatea de reţinere în sarcina pârâtului a pretinsei fapte mai sus 
menţionate de natură a  antrena răspunderea patrimonială (pârâtul fiind acoperit sub aspectul 
răspunderii prin predarea actelor contabile), apreciem că nu se mai impune analizarea 
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celorlalte  elemente inerente acestei răspunderi, respectiv existenţa şi întinderea pagubei, a 
raportului de cauzalitate şi a vinovăţiei autorului pretinsei fapte, cu aceeaşi menţiune că 
reclamanta nu a făcut nici în privinţa lor o referire concretă şi o dovedire adecvată.  

   În ceea ce priveşte „cel de al doilea capăt de acuzare”, respectiv pretinsa faptă 
de ascundere a unei părţi din activul patrimonial (prevăzută de art. 138 alin. 1 lit. e din Legea 
85/2006), având în vedere concluziile raportului întocmit conform art. 59 din legea mai sus 
arătată de lichidatorul judiciar şi analizele efectuate pe marginea evoluţiei activului 
patrimonial, instanţa a apreciat ca nedovedită de către reclamantă şi această a doua  faptă 
imputată, în condiţiile în care reclamanta nu a căutat să combată, punctual şi fără echivoc, 
împrejurările învederate şi care sunt de natură să infirme susţinerile reclamantei întemeiate 
doar pe raportările contabile depuse la organul fiscal pentru anul 2011.  

 În acest sens merită relevate aspectele consemnate în cuprinsul întâmpinării de 
lichidatorul judiciar - Cabinet individual de insolvenţă D.D. (instanţa le apreciază ca reale în 
condiţiile în care nu s-a făcut proba contrarie) şi legate de dinamica activelor circulante şi a 
datoriilor pentru perioada 2010-2011, din situaţiile statistice rezultând o descreştere a 
volumului de active circulante  cel puţin proporţională cu nivelul datoriilor înregistrate, 
concluzia  fiind că aceste stocuri existente la un moment dat şi invocate de reclamantă în 
sprijinul cererii introductive   au fost folosite pentru acoperirea datoriilor, în acelaşi scop fiind 
folosite se pare  si unele resurse proprii.   

Prin urmare, plecând de la consideraţiile mai sus consemnate şi apreciind totodată că 
reclamanta nu a probat nici existenţa unui raport de cauzalitate între această pretinsă faptă, 
datoriile acumulate şi intrarea în insolvenţă a debitoarei şi nici existenţa fără putinţă de tăgadă  
a vinovăţiei pârâtului, în temeiul art. 11 lit. g din Legea 85/2006,  s-a respins cererea de 
atragere a răspunderii patrimoniale formulată de creditorul Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud  şi îndreptată împotriva îndreptată împotriva pârâtei I.C., 
conform dispozitivului prezentei hotărâri. 

Un alt argument ce pledează în favoarea  acestei soluţii constă în aceea că prezenta 
creditoare a demarat acest demers judiciar în format tipizat, nu imediat după depunerea 
raportului întocmit potrivit art. 59 din Legea 85/2006, ci după depunerea la dosar de către 
lichidatorul judiciar a raportului final cu propunere de închidere întemeiat pe art. 131 din 
actul normativ arătat, creditoarea optând nu pentru avansarea cheltuielilor necesare 
continuării procedurii, cum era normal şi legal, ci pentru promovarea unei acţiuni civile în 
răspundere patrimonială mânată de dorinţa de a împiedica închiderea insolvenţei şi de a 
încerca  „în extremis” recuperarea  creanţei deţinute împotriva debitoarei. 

 Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud solicitând admiterea recursului si obligarea 
administratorului statutar al societăţii P.G. SRL, respectiv numita I.C.,  la suportarea 
pasivului societăţii debitoare in suma de 17.333 lei. 

 În motivele de recurs se arată că prin încheierea civila nr. 572 din data de 
27.03.2012 pronunţata de Tribunalul Bistrita-Nasaud in dosarul nr. .../2012 s-a dispus 
deschiderea procedurii simplificate a falimentului împotriva debitoarei Soc. P.G. SRL fiind 
desemnat ca lichidator judiciar Cil D.D..  

  Având in vedere prevederile al.3 al art. 138 din Legea 85/2006 formulam 
prezenta cerere prin care solicitam instanţei sa dispună obligarea fostului administrator al 
societăţii debitoare la plata pasivului înscris la masa credala, respectiv la plata din averea 
personala a sumei de 17.333 lei. 

  Menţionează recurenta că este un creditor ce deţine 93,6% din valoarea 
creanţelor inscrise la masa credala astfel ca are legitimare procesuala activa de a formula 
aceasta cerere întemeiata pe art. 138 alin 1 lit. d si e din Legea insolventei.. 
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  Potrivit art. 138 alin. 1 lit. d sunt prevăzute alternativ 3 fapte pentru care poate 
fi antrenata răspunderea patrimoniala a organelor de conducere, respectiv ca cel răspunzător a 
ţinut o contabilitate fictiva, a făcut sa dispară unele documente contabile sau nu a ţinut 
contabilitatea in conformitate cu legea. 

  Debitoarea, prin administrator, a depus raportările contabile la organul fiscal 
doar pentru anii 2009, 2010 si 2011. 

  Totodată, din planul de reorganizare propus de către debitoare si din 
raportările contabile, cele care au fost depuse la organul fiscal pentru anul 2010 rezulta faptul 
ca societatea debitoare are figura cu:  active circulante in valoare de 63.021 lei;  
stocuri: 44.843 lei; casa si conturi banei in cuantum de 17.978 lei. 

  Din raportările contabile pentru anul 2011, înainte de deschiderea procedurii 
insolventei, rezulta faptul ca societatea debitoare figura cu: active circulante in valoare de 
19.341 lei;  stocuri: 13.217 lei; casa si conturi banei in cuantum de 5.924 lei. 

  Valoarea bunurilor predate către lichidatorul judiciar este cu mult mai mica 
decât valoarea patrimoniului ce reiese din raportările contabile. 

  Atâta timp cat nu s-au dat explicaţii pertinente ce s-a intamplat cu activele 
imobilizate, activele circulante si cu sumele din casa si conturi in banei, considera ca 
administratorul societăţii I.C. se face vinovata de ascunderea activului societăţii debitoare 
fiind incidente fata de aceasta dispoziţiile art. 138 alin. 1 HL-e, din Legea nr. 85/2006. 

  Toate acestea atrag răspunderea personala a fostului administrator statutar 
atâta timp cat acesta a ascuns in mod vădit patrimoniul debitoarei, fapt sancţionat de art. 138 
alin. 1 lit. e din Legea nr. 85/2006 cu suportarea din averea personala a pasivului societatifr 

  Conform prevederilor art.138, al.1, din Legea 85/2006 7a cererea 
administratorului judiciar sau a lichidatorului, judecătorul sindic poate dispune ca o parte a 
pasivului debitorului, persoana juridica, ajuns în stare de insolventa, sa fie suportata de 
membrii organelor de conducere si/sau supraveghere din cadrul societăţii, precum si de orice 
alta persoana care a cauzat starea de insolventa a debitorului, prin una dintre următoarele 
fapte: (...) 

  d) au ţinut o contabilitate fictiva, au făcut sa dispară unele documente 
contabile sau nu au ţinut contabilitatea in conformitate cu legea,." 

Instituţia noastră, in calitate de creditor inscris la masa credala, a suferit un prejudiciu 
reprezentat de creanţa nerecuperata de la debitoarea Soc. P.G. Bistriţa, prejudiciu suferit din 
cauza faptului ca administratorul statutar nu si-a indeplinit obligaţiile prevăzute de lege. 

  Apreciază ca in cauza sunt întrunite condiţiile angajării răspunderii materiale 
patrimoniale a paratului, respectiv comiterea faptei ilicite, prejudiciul cert.lichid si exigibil 
cauzat creditorilor societăţii, vinovăţia paratei, raportul de cauzalitate intre fapta ilicita si 
paguba produsa, astfel ca solicitam admiterea cererii recurentei asa cum a fost formulata. 

  Un prim aspect ar fi faptul ca nici paraţii si nici lichidatorul judiciar nu au 
infirmat afirmaţiile conform cărora parata, in calitate de asociat si administrator al societăţii, 
a predat doar parţial lichidatorului judiciar bunurile din patrimonial societăţii si a depus la 
organul fiscal raportările contabile doar pana in anul 2011. 

  De asemenea, s-a arătat ca din raportările contabile ce au fost depuse la 
organul fiscal pentru 2011 rezulta faptul ca debitoarea figura cu active circulante în valoare 
de 19.341 lei, stocuri 13.217 lei lei, bani în casa si conturi banei în suma de 5.924 lei , având 
un profit de 11.958 lei. Astfel, consideram ca nu s-a justificat cu explicaţii pertinente care a 
fost destinaţia ce a fost data celor evidenţiate în raportările aferente anului 2011. 

  Tribunalul a indicat ca nu exista raport de cauzalitate între ilicitul imputat si 
ajungerea entităţii în stare de insolventa. Aceasta poziţie nu poate fi corecta si legala, 
deoarece evidentele contabile trebuie sa reflecte o imagine fidela a patrimoniului. Numai 
astfel creditorii, direct interesaţi în reconstrucţia prompta si completa a patrimoniului 
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debitoarei, sunt protejaţi fata de datornicii care nu respecta regulile de afaceri privitoare la 
conducerea evidentelor contabile în mod corect. 

  Noţiunea de evidente ale debitorului include orice înscrisuri sau documente, 
care au destinaţia sa asigure informarea despre starea economica si deciziile persoanei 
morale. 

  În consecinţa, răspunderea administratorului pentru acoperirea pasivului 
intervine si atunci când se poate stabili o legătura de cauzalitate între starea de insolventa si 
acţiunea de falsificare ori dispariţia evidentelor contabile, neavând relevanta daca este vorba 
de partea de contabilitate generala, financiara sau de contabilitatea de gestiune-primara. 

   În mod firesc, se bucura de protecţie legala toate înscrisurile care au menirea 
de a asigura informarea permanenta despre situaţia patrimoniala a entităţii. 

  Legea insolventei are în vedere trei modalităţi alternative de săvârşire ale 
acestei faptei. într-o prima varianta, răspunderea pe acest temei operează, daca se constata 
existenta unui raport de cauzalitate între ajungerea debitoarei în stare de insolventa si faptul 
tinerii contabilităţii în mod fictiv. 

  În al doilea rând, pronunţarea unei hotărâri de admitere a acţiunii este posibila, 
daca se constata existenta unui raport de cauzalitate între intrarea debitoarei în incapacitate de 
plata si dispariţia unor documente contabile. 

  În cea de a treia modalitate intervine conceptul, aparent mai generos, al 
evidentelor contabile întocmite cu nerespectarea prescripţiilor legale, răspunderea 

putând fi antrenata daca se dovedeşte ca starea de insolventa a fost determinata de 
neconducerea evidentelor societăţii conform legii. 

4) Tinerea unei evidente fictive, dispariţia unor documente contabile sau 
netinerea evidentei contabile în conformitate cu legea nu reprezintă activităţi producătoare de 
prejudiciu, însa ele pot favoriza starea de insolventa prin ascunderea unor active sau parti din 
acestea, prin plata cu întârziere a unor creanţe, în măsura în care întârzierea este generatoare 
de dobânzi sau penalităţi. 

  Răspunderea pentru acoperirea pasivului este o răspundere subiectiva 
fundamenta doar pe culpa intenţionala dovedita .Utilizarea prezumţiilor simple în 
mecanismul probatiunii este însa compatibila cu specificul acestei proceduri. 

Doctrina s-a pronunţat în sensul ca „refuzul pârtii de a remite instanţei documentele 
de comerţ sau corespondenta comerciala poate fi încadrat în categoria indiciilor obiective de 
natura sa întemeieze prezumţii judiciare. 

  Refuzul predării evidentei contabile poate constitui un indiciu semnificativ pe 
care judecătorul sa-si întemeieze prezumţii determinante în acest sens, daca        motivarea 
sub aspectul prezumţiilor judiciare este pertinenta, completa, întemeiata, omogena si 
convingătoare. 

  Jurisprudenta a considerat ca nepredarea documentelor contabile, chiar dupa 
repetate somaţii, ori nepredarea acestor documente dupa aproape un an de la deschiderea 
procedurii, nereconstituirea lor completa, desi au fost acordate termene succesive în acest 
scop si nefurnizarea de către administratorul statutar a datelor referitoare la situaţia 
patrimoniului debitoarei sunt semne în raport de care se poate deduce ca evidenta contabila 
nu a fost deloc întocmita ori a fost distrusa. 

  În acest context, de amintit sunt si indicatorii financiari aferenţi anului 2011, 
anterior amintiţi, astfel încât susţinerea conform căreia nefurnizarea datelor cu privire la 
activul patrimonial nu intra sub incidenţa prev. art. 138 lit. d si e din Legea nr. 85/2006, 
faptele imputate pârâtei neavând caracter intenţional, nu poate fi corecta. 

  Nedepunerea tuturor documentelor contabile si nefurnizarea de către 
administratorul statutar a datelor referitoare la situaţia patrimoniului debitoarei sunt în speţa 
indicii semnificative creditorii sa-si poată întemeia prezumţiile judiciare ca evidenta contabila 
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nu a fost deloc întocmita ori a fost distrusa în scopul ascunderii unor active si ca între aceasta 
fapta si ajungerea debitoarei în stare de insolventa exista un raport clar de cauzalitate. 

  Prin neconformitatea „lato sensu" a tinerii contabilităţi a avut loc o disimulare 
a unor bunuri, valori si elemente ale activului patrimonial, cu atât mai mult cu cât folosirea 
elementelor de activ în interesul societăţii ar fi permis stingerea pasivului, având o valoare 
superioara acestora, cu atât mai mult cu cât este vorba despre debite bugetare, în cazul cărora 
valoarea accesoriilor este semnificativa. 

  Prin urmare, creditorii, direct interesaţi în reconstrucţia prompta si completa a 
patrimoniului debitoarei, au fost prejudiciaţi neavând acces la înscrisurile sau documentele 
care aveau destinaţia sa asigure informarea despre starea economica si deciziile persoanei 
morale si care le-ar fi permis sa acţioneze în vederea acoperii pasivului sau a limitării 
acestuia. 

  Mai mult, parata nu a predat aceste bunuri si nici nu a dovedit modalitatea de 
ieşire din patrimoniul debitoarei a activelor evidenţiate în ultimul bilanţ depus, nejustificând 
nici destinaţia pe care a dat-o disponibilităţilor băneşti. Asa fiind, exista suficiente indicii care 
pot fundamenta si prezumţia ca pârâta a deturnat sau a ascuns o parte din activul persoanei 
juridice, determinând societatea sa ajungă în stare de insolventa. 

  Fiind întrunite condiţiile de fond si forma pentru antrenarea răspunderii 
executivului, prima instanţa în mod greşit a respins acţiunea noatra întemeiata pe dispoziţiile 
art. 138 din Legea nr. 85/2006. 

  Cu privire la ultimul argument invocat de către instanţa de fond pentru 
respingerea acţiunii, respectiv faptul ca instituţia noastră a demarat acesta acţiune "in format 
tipizat" si nu imediat dupa întocmirea raportului întocmit potrivit art. 59 din Legea 85/2006 
privind procedura insolventei, ci dupa depunerea raportului final de către lichidatorul 
judiciar, creditoarea fiind "manata de dorinţa de a impiedica inchiderea procedurii si de a 
incerca, in extremis, recuperarea creanţei deţinute împotriva debitoarei", arătam următoarele 
aspecte: 

  Scopul principal al legii privind procedura insolventei il reprezintă acoperirea 
pasivului debitorului aflat in insolventa. Acoperirea pasivului debitorului costa in plata 
tuturor creanţelor, astfel, procedura insolventei urmăreşte, ca prim scop, satisfacerea 
intereselor creditorilor prin încasarea creanţelor de către creditori. De aici, consecinţa ca toate 
masurile dispuse pe parcursul desfăşurării procedurii vor trebui sa corespunda acestui scop. 

   Astfel, atâta timp cat instituţia recurentă are indicii temeinice pentru susţinerea 
si provovarea unei acţiuni in răspundere a fostului administrator statutar al debitoarei, iar 
lichidatorul judiciar in raportul prevăzut de art. 59 s-a exprimat in sensul ca "la o prima 
analiza nu sunt persoane cărora sa le fie impuitabila apariţia stării de insolventa", este cel 
puţin incorecta poziţia instanţei de fond de a critica demersul organului fiscal in incercarea de 
a recupera sumele datorate de debitoare bugetului general consolidat al statului. De altfel, 
acesta este si scopul principal al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala prin structurile 
sale, respectiv gestionarea si colectarea eficace si eficient a impozitelor si taxelor datorate 
bugetului general consolidat pentru a asigura resurselor necesare finanţării cheltuielilor 
publice. 

  Cu privire la momentul introducerii acţiunii ce face obiectul prezentului dosar 
arată ca, potrivit art. 139 din Legea 85/2006, acţiunea prevăzuta de art. 138 din aceeaşi lege 
se prescrie in termen de 3 ani. Astfel, atâta vreme cat acţiunea a fost introdusa in interiorul 
termenului de prescripţie, momentul introducerii acţiuni nu poate fi reţinut ca fiind un motiv 
de respingere a acesteia. 

 Prin întâmpinarea depusă la dosar, lichidatorul judiciar a solicitat respingerea 
recursului ca neîntemeiat. 
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Analizând recursul declarat de către lichidatorul judiciar al debitoarei prin prisma 
motivelor de recurs şi a dispoziţiilor art.304 şi 3041C.pr.civ., Curtea l-a apreciat ca fiind 
fondat pentru următoarele considerente: 

Demersul judiciar al creditoarei A.J.F.P.Bistriţa-Năsăud a fost justificat prin invocarea 
dispoziţiilor art. 138 alin.1 lit. d şi e din Legea nr.85/2006, arătându-se că judecătorul sindic 
poate dispune ca pasivul debitoarei persoană  juridică, ajunsă în stare de insolvenţă, 
neacoperit din bunurile acesteia, să fie plătită de către administratorii statutari. 

Declanşarea demersului judiciar având ca finalitate antrenarea răspunderii membrilor 
organelor de conducere - administratori, directori, cenzori şi  orice altă persoană - care au 
contribuit la ajungerea debitoarei în insolvenţă impune existenta unei proceduri în baza Legii 
nr. 85/2006, condiţie îndeplinită în speţă. 

După cum rezultă din certificatul constatator eliberat de către ORC Cluj, pârâta I.C. 
este administratorul statutar al debitoarei.  

Probele administrate în cauză relevă împrejurarea că după numirea lichidatorului, 
practicianul în insolvenţă a notificat atât societatea debitoare, cât şi pe fostul administrator să 
predea registrele, actele şi bunurile societăţii; notificarea administratorului debitoarei, a 
debitoarei cât şi a instituţiilor bugetare s-a realizat prin scrisoare recomandată precum şi 
potrivit art.61 din Legea nr.85/2006. Cu toate acestea, pârâta nu a înţeles să dea curs 
solicitării lichidatorului şi nu a predat toate documentele prevăzute de art.28 din Legea 
nr.85/2006, probele administrate în cauză evidenţiind această împrejurare.  

Considerând că au fost făcute toate demersurile pentru intrarea în posesia bunurilor 
societăţii şi că fostul administrator statutar nu a pus la dispoziţia lichidatorului judiciar toate 
documentele contabile şi administrative ale societăţii precum şi bunurile acesteia astfel cum 
sunt evidenţiate în ultimul bilanţ contabil întocmit, creditoarea a formulat cererea de atragere 
a răspunderii personale a persoanelor vinovate în conformitate cu prevederile art. 138 alin.1 
lit. d şi e din Legea insolvenţei . 

Nepredarea documentelor contabile şi neţinerea contabilităţii în conformitate cu 
dispoziţiile legale atestă încălcarea dispoziţiilor art.138 lit.d din Legea nr.85/2006, în 
condiţiile în care corecta ţinere a registrelor contabile este o obligaţie stabilită în sarcina 
administratorilor societăţii de Legea nr.31/1990, republicată, care la art.73 stabileşte că 
„administratorii sunt solidari răspunzători faţă de societate pentru existenţa registrelor cerute 
de lege şi corecta lor ţinere”.  

În acelaşi timp, art.10 din Legea nr.82/1991 a contabilităţii, prevede că răspunderea 
pentru organizarea şi conducerea contabilităţii revine administratorului. 

În cazul de faţă, nepredarea documentelor contabile solicitate de lichidatorul judiciar 
duce la concluzia firească că aceste documente fie nu s-au întocmit, fie au fost întocmite cu 
nerespectarea prevederilor legale. De aceea, neţinerea contabilităţii în mod corect, nu face 
posibilă sesizarea dificultăţilor cu care se confruntă societatea şi face insesizabilă în timp util 
starea de insolvenţă care poate să apară la un moment dat în activitatea unei societăţi 
comerciale. 

În situaţia în care contabilitatea nu a fost ţinută în conformitate cu legea, există un 
raport de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciul produs care constă în pasivul înregistrat 
în tabelul creditorilor. 

Raportul de cauzalitate dintre faptă şi prejudiciu se prezumă atâta timp cât există 
încetarea de plăţi şi una dintre faptele enumerate de art.138 din Legea nr.85/2006, prezumţia 
având un caracter „iuris et de iure”, nefiind posibil a fi răsturnată prin proba contrarie. 

Este de remarcat, în speţa de faţă că pasivul societăţii este cel înscris în tabelul 
definitiv de creanţe, însumând o masă credală de 17.333 lei.  

În aceste condiţii, în speţa de faţă, încetarea de plăţi este evidentă, aducându-se 
prejudicii creditorilor, fie ei bugetari sau chirografari, neplătiţi la scadenţă. Starea de 
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pasivitate a debitoarei a fost cu atât mai mult evidentă, cu cât starea de insolvenţă nu a fost 
sesizată de către aceasta printr-o cerere introductivă prin care să-şi solicite insolvenţa, ci de 
către unul dintre creditorii înscrişi la masa credală a societăţii, fapt ce nu poate decât să 
conducă la concluzia că neţinerea contabilităţii a fost un fapt evident, dovedit şi de 
inexistenţa demersurilor de declarare a insolvenţei. 

Chiar dacă concretizarea faptei prevăzute de art.138 lit.d a fost raportată de către 
creditor la situaţiile financiar contabile ale debitoarei publicate pe site-ul m.finante în 2010, 
completarea acestor informaţii cu cele obţinute din declaraţiile de creanţă ale creditorilor 
dovedesc întru totul fapta ilcită a administratorului statutar, vinovăţia, raportul de cauzalitate 
dintre fapta acestuia şi starea de insolvenţă. 

Prin modul defectuos în care administratorul societăţii a înţeles să fie ţinută sau să fie 
neţinută evidenţa financiar contabilă este dovedită şi legătura de cauzalitate din 
comportamentul culpabil al reprezentantului legal şi starea de insolvenţă a debitoarei. 
Posibilitatea verificării actelor de către lichidatorul judiciar este apreciată ca un prim demers 
pentru a stabili dacă unei persoane îi sunt sau nu aplicabile dispoziţiile art.138 din Legea 
nr.85/2006. În situaţia în care persoana efectiv refuză să colaboreze şi să predea actele spre 
verificare, prezumţia de neţinere corectă a contabilităţii, de fraudare a intereselor şi 
drepturilor creditorilor devine o certitudine. 

În plus, din raportările contabile pentru anul 2011, anterior deschiderii procedurii 
rezultă faptul că societatea debitoarei figura cu active circulante în valoare de 19.341 lei 
stocuri în valoare de 13.217 lei, casă şi conturi bănci în valoare de 5.924 lei. Valoarea 
bunurilor predate către lichidatorul judiciar este cu mult mai mică decât valoarea 
patrimoniului ce reiese din raportările contabile şi prin urmare, nu există justificări pertinente 
cu privire la situaţia activelor nepredate, motiv pentru care adminsitratorul societăţii, pârâta 
I.C. se face vinovată şi de ascunderea activului societăţii debitoare, fiind incidente faţă de 
această şi disp.art.138 alin.1 lit.e din Legea nr.85/2006. 

Pentru toate aceste considerente, Curtea va aprecia recursul declarat ca fiind fondat iar 
în temeiul art.312 alin.1 C.pr.civ. raportat la art.8 din Legea nr.85/2006 îl va admite, va 
modifica hotărârea recurată în sensul că va admite acţiunea formulată de către lichidatorul 
judiciar al debitoarei şi va obliga pârâta I.C. să plătească pasivul debitoarei până la 
concurenţa sumei de 17.333 lei.  

 
 

Achiziţii publice. Exigibilitatea obligaţiei autorităţii contractante de a solicita 
ofertantului justificarea preţului aparent neobişnuit de scăzut 

Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 4600 din 15 iunie 2015 
Prin cererea  înregistrată în dosarul cu numărul de  mai sus, reclamanta S.C. 

CLINICA P. S.R.L., reprezentata legal de Administrator B.V., prin mandatar avocat SCA O. 
si Asociaţii - avocaţi …., a  formulat  plângere împotriva Deciziei C.N.S.C. nr. 
2905/320C10/3500 din 20.11.2014, comunicata pe adresa sediului procedural ales la data de 
24.11.2014, prin care C.N.S.C. a respins contestaţia reclamantei la procedura de achiziţie 
publica REALIZATA PRIN NEGOCIERE FARA PUBLICAREA PRALABILA A UNUI 
ANUNŢ DE PARTICIPARE, având ca obiect atribuirea contractului cadru de „Servicii de 
imagistica medicala" cod CPV 85150000-5, CONFORM ANUNŢULUI DE PARTICIPARE 
NR. 15563/23.10.2014 organizata de autoritatea contractanta Spitalul Clinic de Urgenta 
pentru Copii Cluj-Napoca, solicitând  admiterea  plângerii, cu consecinţa desfiinţării Deciziei 
C.N.S.C. nr. 2905/320CIO/3500 din 20.11.2014 si reţinerea spre judecare a cauzei in fond, 
urmând ca, pe baza probelor administrate, sa fie  luate următoarele masuri:  anularea deciziei 
autorităţii contractante de considerare a ofertei   Centrului T. ca fiind acceptabila, comunicata 
prin adresa nr. 16628/10.11.2014; obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertelor 
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depuse, sub aspectul admisibilităţii acestora. Consideram oferta Centrului T. inacceptabila in 
baza art. 36 alin 1 lit f din Hg 925/2006 datorita faptului ca oferta are un pret neobişnuit de 
scăzut pentru ceea ce urmează a fi furnizat/prestat/executat astfel incat nu se poate asigura 
indeplinirea contractului la parametrii cantitativi si calitativi solicitaţi in caietul de sarcini; 
obligarea autorităţii contractante la emiterea unui nou raport de evaluare şi la comunicarea 
către ofertanţi a deciziei autorităţii contractante; in subsidiar, in măsura in care aceste masuri 
de remediere nu mai sunt posibile, anularea procedurii de atribuire organizata nelegal ca si 
procedura de negociere fără publicarea prealabila a unui anunţ. 

 În motivarea cererii, reclamanta a arătat  următoarele: 
 În data de 23.10.2014, autoritatea contractanta a comunicat intermediul 

anunţului de participare nr. 15563/23.10.2014 procedura de achiziţie publica pentru atribuirea 
contractului cadru de „Servicii de imagistica medicala" cod CPV 85150000-5 Servicii de 
imagistica medicala „ anunţ de participare 15563/23*10.2014", având ca data de depunere a 
ofertelor in 4.11.2014. Procedura nu a avut ca etapa finala etapa de licitaţie electronica, fiind 
organizata ca o negociere fără publicarea unui anunţ de participare. 

 In cadrul procedurii mai sus menţionate, CLINICA P. SRL a depus oferta cu 
respectarea tuturor cerinţelor specificate in documentaţia de atribuire. 

 La data de 04.11.2014, au fost deschise ofertele şi întocmit procesul-verbal nr. 
16251/04.11.2014, care, in centralizatorul ofertelor financiare, menţionează: pe primul loc 
oferta financiara a SC Centrul T. cu o valoare de 185.031 lei fara TVA; pe locul 2 oferta 
financiară a SC H. cu o valoare de 237.327,57 lei fara TVA; iar pe locul 3 oferta Clinicii P. 
cu o valoare de 263.330 lei fara TVA. 

 La data de 10.11.2014, i-a fost comunicata prin fax adresa nr. 16628 
cuprinzând rezultatul evaluării ofertelor, sub aspectul admisibilităţii acestora, prin care a fost 
încunoştinţată ca toatele cele trei oferte au fost declarate admise si urmează sa participe la 
procedura de negociere a ofertei financiare ce se va desfăşura in data de 13.11.2014, orele 
12:00 la sediul  autorităţii. 

 Valoarea estimata a contractului de achiziţie este de 273.780 lei fara TVA, 
valoare menţionata la punctul II. 1.4) din Fisa de date a achiziţiei - Estimarea valorii totale a 
achiziţiilor pentru întreaga durata a acordului-cadru. 

 Fata de preţul estimat de autoritate, preţul de participantul Centrul T. apare ca 
fiind un pret neobişnuit de scăzut, in lumina art. 202 alin (1 ind.1) din OUG 34/2006, acesta 
încadrându-se cu uşurinţa in categoria preturilor derizorii, a preturilor de dumping, practicate 
in scopul înlăturării concurenţilor si care sunt interzise prin prevederile art. 6, lit. f din Legea 
concurenţei nr. 21/1996. 

 Astfel, conform art. 202 alin (1 ind. 1) din OUG 34/2006, este un pret care 
reprezintă mai puţin de 80% din valoare estimata a contractului. De fapt preţul ofertat de 
Centrul T., acela de 185.031 lei fără TVA, se situează sub 70% din valoarea estimată a 
contractului de achiziţie. 

 Cu toate acestea, autoritatea a declarat acceptabila aceasta oferta, selectând-o 
pentru etapa ulterioara a negocierii, chiar de pe primul loc. 

 Cu toate ca negocierea autorităţii cu candidaţii selectaţi ar trebui sa poarte 
asupra tuturor aspectelor legate de viitoarea colaborare si nu numai asupra preţului, astfel 
cum legea prevede pentru tipul de procedura de achiziţie realizata prin negociere fără 
publicarea prealabila a unui anunţ de participare, autoritatea contractanta a convocat cei trei 
ofertanţi acceptaţi la negociere numai asupra ofertei financiare, ceea ce înseamnă preţul. 

 In opinia autorităţii contractante toate celelalte elemente de evaluare a ofertelor 
in vederea declarării acestora ca acceptabile/conforme au fost deja analizate si nu se va mai 
reveni asupra lor in următoarea faza a negocierii. 
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 Cu alte cuvinte, daca autoritatea a declarat conforme si acceptabile cele 3 
oferte, acestea vor rămâne la fel si in etapa negocierii, nu isi vor putea schimba statutul din 
oferte acceptate in oferte inacceptabile. 

 Sub acest aspect, considera ca CNSC s-a aflat intr-o grava eroare cand a 
apreciat ca "nimic nu impiedica, in acest moment sau oricând pana la finalizarea raportului 
procedurii si comunicarea raportului procedurii, ca autoritatea contractanta sa revină, 
inclusiv, asupra admisibilităţii ofertelor depuse in cadrul procedurii." 

 Cu alte cuvinte, CNSC opinează ca autoritate ar putea reveni asupra deciziei 
sale de a declara admisibila o oferta in acest caz dup ace se vor purta negocierile asupra 
preţului. 

 Autoritatea contractanta a solicitat justificări de pret, iar admisibilitatea ofertei 
a fost stabilita dupa analizarea justificărilor primate, sumare si nesustinute de documente. 

  Consecinţa, admisibilitatea ofertei Centrului T. a fost stabilita de autoritatea 
contractanta intr-un mod irevocabil, chiar daca CNSC a apreciat ca justificările solicitate de 
autoritate sunt nerelevante in aceasta etapa si, de fapt, nici nu ar fi avut obligaţia de a solicita 
asemenea justificări. 

 Consideră că nu a sesizat CNSC, aceasta procedura de achiziţie realizata prin 
negociere fără publicarea unui anunţ maschează de fapt o procedura de licitaţie in care 
criteriul de atribuire este "cel mai scăzut preţ". Iar ofertele o data declarate admisibile, 
autoritatea nu va mai reveni asupra lor in faza de licitaţie. Negocierea presupune de fapt 
stabilirea ofertantului care da cel mai scăzut preţ. Centrul T. va oferi cel mai scăzut preţ 
pentru ca a depus oferta cu cel mai scăzut preţ, care a fost considerata ab initio admisibila, iar 
ceilalţi ofertanţi, desi admişi si ei, nu vor putea sa coboare preţul sub Centrul T., întrucât 
preţul acestuia de pornire este prea mic ca sa fie real si posibil de susţinut din punct de vedere 
economic, iar diferenţele intre preturile ofertate sunt considerabile. 

 Apreciază că, contestaţia formulata nu poate fi prematură, întrucât vizează un 
act al autorităţii contractante care, contrar celor susţinute de CNSC in motivarea deciziei, este 
producător de efecte juridice in raport cu interesul reclamantei de a deveni titular al 
contractului de achiziţie. 

  CNSC a susţinut in mod nelegal ca, din aceasta perspectiva, singurul act ce 
mai poate fi emis de autoritatea contractanta si care este apt de a produce efecte juridice, 
putând afecta dreptul contestatoarei de a încheia contractul este raportul procedurii. 

 Declararea admisibilităţii unei oferte este o decizie a autorităţii contractante 
care produce efecte juridice si poate fi contestata conform art. art. 255 alin (IV din OUG 
34/2006, conform căruia orice persoana care se considera vătămata intr-un drept sau interes 
legitim printr-un act al autorităţii contractante, prin încălcarea dispoziţiilor legale in material 
achiziţiilor publice, poate solicita, prin contestaţie, anularea actului, obligarea autorităţii de a 
emite un alt act, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, pe cale 
administrativ-jurisdicţionala, in condiţiile ordonanţei de urgenta. 

 Actul autorităţii contractante pe care reclamanta  l-a  contestat la CNSC este 
decizia autorităţii contractante de a declara admisibila oferta candidatului Centrul T., decizie 
adusa la cunoştinţa reclamantei prin adresa autorităţii contractante nr. 16628/10.11.2014. 

 A considerat ca aceasta oferta nu poate fi admisibila in lipsa oferirii unor 
justificări pertinente si relevante asupra preţului ofertat, extrem de scăzut fata de valoarea 
estimata a contractului, estimare realizata de autoritatea contractanta pe baza datelor din piaţa 
si pe baza experienţei similare anterioare dobândite din achiziţii de servicii de imagistica 
medicala realizate in trecut. 

 In mod eronat, CNSC a reţinut in considerentele deciziei contestate prin 
prezenta plângere că actul contestat ar fi fost oferta depusa de Centrul T. la data de 
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13.11.2014, înainte ca autoritatea sa fi comunicat statutul ofertei de câştigătoare, singurul 
rezultat care ar putea afecta dreptul legitim al contestatoarei. 

 Considera ca CNSC s-a aflat intr-o grava eroare când a soluţionat aceasta speţa 
de o asemenea maniera. Actul contestat a fost decizia CNSC de a declara admisibila o oferta 
care nu întrunea cerinţele legii pentru a fi declarata admisibila. 

 Din păcate negocierea ofertei financiare va porni de la preţul ofertat de fiecare 
candidat in parte, care a fost declarat admisibil. Preţul ofertat de fiecare trebuie sa fie 
justificat in conformitate cu rigorile legii ca sa poată fi declarat acceptabil ca si preţ de 
pornire in negociere. 

 Reclamanta a mai menţionat că autoritatea  contractantă a parcurs procedura 
prevăzuta de aceste dispoziţii legale, motiv pentru care apreciază că nu se află intr-o etapa 
anterioara acestei proceduri, pentru ca o eventuala contestaţie sa fie prematura. 

Analizând plângerea formulată, curtea reţine următoarele: 
În fapt, Spitalul Clinic De Urgenţă Pentru Copii Cluj-Napoca, în calitate de autoritate 

contractantă, a iniţiat o procedură de atribuire prin negociere fără publicarea unui anunţ de 
participare în vederea încheierii acordului-cadru având ca obiect servicii de imagistică 
medicală, în acest sens elaborând documentaţia de atribuire şi transmiţând invitaţia de 
participare nr. 15563/23.10.2014 către patru operatori economici, printre care şi petenta SC 
Clinica P. SRL. 

Procedura de achiziţie se afla, la data promovării contestaţiei de către petentă, în faza 
în care, la data de 04.11.2014 a avut loc deschiderea ofertelor, finalizată prin întocmirea 
procesului-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor nr. 16251, în care s-a consemnat 
depunerea a 3 oferte, documentele de calificare şi ofertele financiare ale ofertanţilor. 

Prin decizia nr. 2905/320C10/3500 din 20.11.2014 pronunţată de Consiliul Naţional 
de Soluţionare a Contestaţiilor, a fost respinsă ca prematur introdusă contestaţia formulată de 
SC Clinica P. SRL în contradictoriu cu Spitalul Clinic De Urgenţă Pentru Copii Cluj-Napoca 
şi a fost dispusă continuarea procedurii. 

Împotriva acestei decizii, petenta a formulat plângerea ce formează obiectul prezentei 
cauze, arătând că cererea sa nu poate fi prematură, întrucât vizează un act al autorităţii 
contractante care este producător de efecte juridice în raport cu interesul reclamantei de a 
deveni titular al contractului de achiziţie şi că procedura de achiziţie realizată prin negociere 
fără publicarea unui anunţ este de fapt o procedură de licitaţie în care criteriu de atribuire este 
cel mai scăzut preţ. 

  Asupra acestor susţineri, curtea reţine că, în conformitate cu prevederile art. 18 
alin. 1 lit. d din OUG nr. 34/2006, una dintre procedurile de atribuire a contractului de 
achiziţie publică este negocierea, definită ca fiind procedura prin care autoritatea contractantă 
derulează consultări cu candidaţii selectaţi şi negociază clauzele contractuale, inclusiv preţul, 
cu unul sau mai mulţi dintre aceştia. 

Ori, întrucât legiuitorul a statuat în mod expres împrejurarea că inclusiv clauza vizând 
preţul va putea fi negociată, curtea apreciază că cele reţinute de Consiliul Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor în decizia nr. 2905/320C10/3500 din 20.11.2014 sunt temeinice. 

Astfel, potrivit dispoziţiilor legale mai sus menţionate, care statuează că preţul poate 
face obiectul negocierii, se constată că oferta de preţ a fiecărui ofertant va fi definitivă numai 
ulterior derulării etapei negocierii, cu atât mai mult cu cât, astfel cum reiese din chiar fişa de 
date a achiziţiei, criteriul de atribuire este cel mai mic preţ, iar prin răspunsul la clarificări nr. 
16065/31.10.2014 s-a arătat că va fi desemnat un singur ofertant câştigător, acel operator 
economic care oferă toate examinările din pachet la cea mai mică valoare totală fără tva,  
ofertanţii fiind astfel avertizaţi că negocierea se va purta şi asupra preţului ofertat de fiecare 
dintre aceştia. 
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Ca atare, analizând criticile petentei raportat la situaţia de fapt existentă în cauză, 
având în vedere că, ulterior analizării admisibilităţii ofertelor depuse în cadrul procedurii, din 
punct de vedere al documentelor de calificare şi a ofertelor tehnice, comisia de evaluare a 
procedat transmis o invitaţie către toţi ofertanţii admişi la etapa de negociere a preţului 
propus, iar preţul ofertat de Centrul T. nu reprezintă, la acest moment al procedurii, 
cuantumul definitiv al ofertei financiare al acestui ofertant, urmând etapa de negociere a 
preţului, se constată că în mod corect a fost respinsă contestaţia petentei SC Clinica P. SRL 
ca prematur introdusă. 

Dispoziţiile art. 202 din OUG nr. 34/2006 privitoare la obligaţia autorităţii 
contractante de a solicita ofertantului justificarea preţului aparent neobişnuit de scăzut devin 
aplicabile la momentul finalizării negocierii cu operatorii economici, moment la care aceştia 
vor fi ofertat preţul final pentru îndeplinirea acordului-cadru, astfel că la acest moment nu se 
poate dispune în sensul obligării autorităţii contractante la îndeplinirea obligaţiei prevăzute de 
aceste dispoziţii legale. 

Înainte de negociere, comisia de evaluare nu are aşadar obligaţia solicitării justificării 
preţului aparent neobişnuit de scăzut, acest demers impunându-se, dacă va fi cazul, la finalul 
etapei de negociere, astfel că, abia la acel moment al emiterii raportului procedurii, petenta va 
putea susţine în mod întemeiat, în măsura în care nu va fi declarată câştigătoare, că dreptul 
său sau interesul său legitim au fost vătămate printr-un act al autorităţii contractante prin care 
au fost încălcate dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice. 

Curtea achiesează considerentelor Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 
privitoare la împrejurarea că interesul legitim pentru care petenta SC Clinica P. SRL s-a 
implicat în prezenta procedură este acela de a deveni contractant, astfel că actele autorităţii 
contractante pe care le poate ataca sunt doar acelea care sunt apte de a produce efecte juridice 
în raport cu interesul de a deveni titular al dreptului de a încheia contractul ce face obiectul 
procedurii, astfel că, din acest punct de vedere şi luând în considerare stadiul procedurii, 
singurul act ce mai poate fi emis de autoritatea contractantă şi care este apt de a produce 
efecte juridice, putând afecta dreptul petentei de a încheia contractul, este raportul procedurii.  

Ca atare, procedura nefiind însă finalizată, urmând să aibă loc etapa de negociere a 
preţului, doar la momentul comunicării rezultatului procedurii, în  cazul în care acesta îi va fi 
defavorabil, petenta va justifica un interes în a critica oferta SC Centrul T. SRL, inclusiv din 
punctul de vedere al admisibilităţii acesteia raportat la preţul propus. 

 Pentru aceste motive, constatând că a fost în mod legal şi temeinic respinsă 
contestaţia petentei SC Clinica P. SRL prin decizia nr. 2905/320C10/3500 din 20.11.2014 
emisă de  Consiliul Naţional de  Soluţionare a Contestaţiilor, curtea constată că se impune 
respingerea plângerii declarate de petentă. 

 Totodată, în aplicarea art. 453 din Codul de procedură civilă, petenta fiind 
parte care a căzut în pretenţii, va fi obligată să plătească intimatei Centrul T. SRL suma de 
3100 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată 

 
 

Întocmit, 
Liviu Ungur, 

Preşedintele Secţiei  
 


