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Mesaj important către toate persoanele care deşi nu au fost autorizate să aibă acces la 

acest Raport, ar putea ajunge totuşi pe orice cale să îl cunoască în tot sau în parte 

Acest raport a fost întocmit exclusiv pentru uzul intern al Primăriei Municipiului Baia Mare 

(„Primăria”) în scopul enunţat în Contractul de servicii încheiat la data de 11 octombrie 2011 

(„Contractul”), în conformitate cu termenii şi condiţiile stipulate în Contract şi nu va fi utilizat în 

niciun alt scop, distribuit sau pus la dispoziţia nici unei terţe părţi. Noi nu ne asumăm niciun fel de 

responsabilitate pentru pierderile cauzate Primăriei sau oricărui terţ ca urmare a transmiterii, 

reproducerii, sau utilizării Raportului nostru final sau a celui preliminar într-un mod care să 

contravină celor menţionate în prezentul raport. 

Orice persoană care nu este destinatarul acestui raport sau care nu a semnat şi returnat către D&B 

David si Baias S.C.A. („D&B”) în calitate de lider şi reprezentant al asocierii formate din D&B, 

PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L. („PwC Audit”) şi PricewaterhouseCoopers TaxAdvisors & 

Accountants S.R.L. („PwC Taxe” împreună fiind denumite în continuare „Asocierea”) o scrisoare

de acceptare a termenilor D&B pentru furnizarea de informaţii, nu este autorizată să aibă acces la 

acest raport.

În cazul în care o persoană neautorizată primeşte şi citeşte acest raport pe orice cale, prin citirea 

raportului, acceptă şi agreează următorii termeni: 

1. Persoana care citeşte acest raport înţelege că lucrările desfăşurate de D&B şi ceilalţi 

membri ai Asocierii au fost executate în conformitate cu instrucţiunile furnizate de clientul-

destinatar al raportului şi au fost executate exclusiv în beneficiul clientului-destinatar al 

raportului şi pentru a fi utilizate de către acesta. Persoana care citeşte acest raport ia la 

cunoştinţă că acest raport a fost întocmit la cererea clientului-destinatar al raportului, fiind 

supus limitărilor menţionate în cadrul ipotezelor de lucru specifice descrise în cuprinsul 

acestuia. Cu siguranţă raportul ar putea să nu includă vreuna sau toate informaţiile pe care 

le-ar considera necesare a fi incluse în raport un asemenea cititor neautorizat al acestuia.

2. Acest raport se bazează pe informaţiile furnizate de Primărie, astfel cum sunt prezentate în 

cuprinsul raportului şi interviurile desfăşurate cu personalul Primăriei. Aceste informaţii 

nu au fost verificate separat de noi şi, prin urmare, noi nu oferim nici o confirmare 

referitoare la exhaustivitatea sau acurateţea acestora.  

3. Acest raport cuprinde informaţii confidenţiale adresate Primăriei şi/sau D&B ori 

membrilor Asocierii şi confidenţialitatea lor va trebui păstrată ca atare. Recomandările 

prezentate în acest raport sunt proprietatea D&B. Primăria poate adopta şi utiliza aceste 

informaţii pentru aplicarea în cadrul activităţii, conform celor prevăzute în termenii şi 

condiţiile generale ataşate Contractului şi potrivit ipotezelor de lucru descrise în cuprinsul 

raportului. Cu toate acestea, informaţiile nu pot fi utilizate, puse la dispoziţie în orice formă 

sau reproduse pentru sau de către terţi (persoane fizice sau persoane juridice, publice sau 

private) fără consimţământul scris al D&B. În mod particular, subliniem că acest raport nu 

poate fi folosit de către nimeni ca probă judiciară extrajudiciară în faţa niciunei instanţe 

sau a unui alt organ al statului ori în cadrul oricărui demers de tip administrativ sau juridic.  

4. Persoana care citeşte acest raport este de acord că D&B şi membrii Asocierii, partenerii, 

directorii, angajaţii şi colaboratorii sau sub-contractorii oricăruia dintre aceste persoane nu 
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au şi nu îşi asumă nici o responsabilitate faţă de această persoană, nici pe cale contractuală 

şi cu atât mai puţin pe orice altă cale, şi nici nu ar putea să răspundă în vreun fel pentru 

orice prejudicii de orice natură care ar putea rezulta (inclusiv şi fără limitare din neglijenţă 

sau încălcarea responsabilităţii statutare) din citirea sau utilizarea acestui raport de către 

cititor sau care ar putea să apară în orice alt mod drept consecinţă a faptului că cititorul a 

avut acces la raport. În plus, cititorul este de acord că nu poate face referire la acest raport, 

nu îl poate cita sau distribui ori folosi în orice alt mod fără consimţământul scris prealabil 

al D&B şi nici nu îl poate pune la rândul său la dispoziţia vreunei alte persoane 

neautorizate, potrivit Contractului.

5. Orice alt aspect legat de utilizarea acestui raport va fi tratat în concordanţă cu prevederile 

Contractului precum şi a termenilor şi condiţiilor generale ataşate acestuia. 
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D&B David şi Baias S.C.A. 

Bd. Barbu Văcărescu 301-311, 

Clădirea Lakeview, et. 9, Sector 2,  

Bucureşti, România 

Telefon +40 (21) 225 37 70

Fax +40 (21) 225 37 71

Dl. Cătălin Cherecheş 

Primar

Primăria Municipiului Baia Mare  

Str. Gh. Şincai nr. 37, Baia Mare, jud. Maramureş 

09 Decembrie 2011

Stimate Domnule Primar,

Acest raport a fost întocmit de către D&B David si Baias S.C.A. („D&B”) pentru Primăria 

Municipiului Baia Mare („Primăria”, „PBM” sau „Clientul”), în calitate de lider şi reprezentant al 

asocierii formate din D&B, PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L. („PwC Audit”) şi 

PricewaterhouseCoopers TaxAdvisors & Accountants S.R.L. („PwC Taxe”) (împreună fiind 

denumite în continuare „Asocierea”), în conformitate cu termenii Contractului încheiat la data de 11

Octombrie 2011 („Contractul”) şi conţinutul său este strict confidenţial. 

Raportul a fost întocmit în scopul realizării unei analize independente asupra activităţii din cadrul 

Primăriei Municipiului Baia Mare din perspectivă juridică, economică şi organizaţională, pentru 

perioada 2008 - 2011.

Misiunea s-a desfăşurat de la data de 17 Octombrie 2011 la 09 Decembrie 2011.  Munca noastră a 

constat în analiza documentaţiei puse la dispoziţie de către reprezentanţii Primăriei pentru ariile 

evaluate în cadrul proiectului, discuţii cu reprezentanţii instituţiei, realizarea unor analize 

comparative cu alte primării precum şi realizarea analizelor specifice pentru toate ariile de 

eficientizare prezentate în cadrul raportului.

Vă supunem atenţiei comentariile importante referitoare la aria de aplicabilitate a lucrărilor, scopul 

în care vor fi folosite recomandările, ipotezele şi limitarea informaţiilor care au stat la baza 

recomandărilor exprimate în raportul nostru, astfel cum sunt ele reliefate în corpul prezentului 

raport.

Am dori totuşi să reliefăm cu precădere că lucrările efectuate de noi nu constituie un audit sau o 

revizie în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit şi, prin urmare, noi nu emitem nici o 

certificare sau opinie de audit. De asemenea, concluziile de ordin juridic sau resurse umane

exprimate în cuprinsul său reprezintă puncte de vedere de ordin profesional asupra problemelor de 

ordin tehnic analizate din perspectiva scopului raportului, nereprezentând un sfat pentru

implementarea unor soluţii, decizia în această privinţă urmând să aparţină în exclusivitatea 
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beneficiarului raportului nostru, prin raportare la toate circumstanţele relevante, astfel cum este pe 

larg reliefat în cuprinsul prezentului raport.

Raportul nostru cuprinde informaţii obţinute sau rezultate dintr

cadrul raportului. Exceptând cazurile în care se specifică contrariul, noi nu am supus informaţiile 

financiare sau alte tipuri de informaţii incluse în acest raport unor proceduri de control sau 

verificare.

În consecinţă, nu ne asumăm

acurateţea sau exhaustivitatea informaţiilor din acest raport, exceptând cazurile unde se specifică 

contrariul.

Noi nu am mai prestat muncă şi nu am mai comunicat cu Conducerea Prim

Mare de la 09 Decembrie 2011 (aceasta fiind data până la care am desfăşurat munca destinată 

Raportului). Raportul nu include efectele, dacă există, ale evenimentelor sau circumstanţelor care 

ar fi putut apărea sau ale informaţiilor

nu oferim nicio reprezentare referitor la faptul că, daca am fi desfăşurat astfel de lucrări sau am fi 

avut astfel de comunicări, acestea ar fi avut un impact semnificativ asupra Raportului

PwC nu îşi asumă nicio responsabilitate faţă de nicio persoană cu excepţia Dumneavoastră pentru 

utilizarea raportului. PwC nu îşi asumă nicio responsabilitate referitor la consecinţe faţă de nicio 

persoană cu excepţia Dumneavoastră pentru nicio decizie 

acestui raport, indiferent de forma de acţiune, fie că este stipulată în Contract, rezultată din 

prejudiciu sau în alt mod, şi în măsura permisă de legea aplicabilă.

În cazul în care aveţi întrebări sau solicitaţi

numărul de telefon + 40 (21) 225 3740.

Cu deosebită consideraţie, 

Sorin David

Avocat – D&B David si Baias S.C.A.
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beneficiarului raportului nostru, prin raportare la toate circumstanţele relevante, astfel cum este pe 

larg reliefat în cuprinsul prezentului raport.

Raportul nostru cuprinde informaţii obţinute sau rezultate dintr-o varietate de surse descrise în

Exceptând cazurile în care se specifică contrariul, noi nu am supus informaţiile 

financiare sau alte tipuri de informaţii incluse în acest raport unor proceduri de control sau 

responsabilitatea şi nu facem nici un fel de reprezentări cu privire la 

acurateţea sau exhaustivitatea informaţiilor din acest raport, exceptând cazurile unde se specifică 

Noi nu am mai prestat muncă şi nu am mai comunicat cu Conducerea Primăriei Municipiului Baia 

Decembrie 2011 (aceasta fiind data până la care am desfăşurat munca destinată 

Raportul nu include efectele, dacă există, ale evenimentelor sau circumstanţelor care 

ar fi putut apărea sau ale informaţiilor care ar fi putut fi aflate ulterior acestei date.

nu oferim nicio reprezentare referitor la faptul că, daca am fi desfăşurat astfel de lucrări sau am fi 

avut astfel de comunicări, acestea ar fi avut un impact semnificativ asupra Raportului

PwC nu îşi asumă nicio responsabilitate faţă de nicio persoană cu excepţia Dumneavoastră pentru 

PwC nu îşi asumă nicio responsabilitate referitor la consecinţe faţă de nicio 

persoană cu excepţia Dumneavoastră pentru nicio decizie care s-a luat sau nu s

acestui raport, indiferent de forma de acţiune, fie că este stipulată în Contract, rezultată din 

prejudiciu sau în alt mod, şi în măsura permisă de legea aplicabilă.

În cazul în care aveţi întrebări sau solicitaţi informaţii suplimentare, nu ezitaţi să  mă contactaţi la 

numărul de telefon + 40 (21) 225 3740.

i Baias S.C.A.
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beneficiarului raportului nostru, prin raportare la toate circumstanţele relevante, astfel cum este pe 

e surse descrise în

Exceptând cazurile în care se specifică contrariul, noi nu am supus informaţiile 

financiare sau alte tipuri de informaţii incluse în acest raport unor proceduri de control sau 

responsabilitatea şi nu facem nici un fel de reprezentări cu privire la 

acurateţea sau exhaustivitatea informaţiilor din acest raport, exceptând cazurile unde se specifică 

ăriei Municipiului Baia 

Decembrie 2011 (aceasta fiind data până la care am desfăşurat munca destinată 

Raportul nu include efectele, dacă există, ale evenimentelor sau circumstanţelor care 

care ar fi putut fi aflate ulterior acestei date. În acest sens,

nu oferim nicio reprezentare referitor la faptul că, daca am fi desfăşurat astfel de lucrări sau am fi 

avut astfel de comunicări, acestea ar fi avut un impact semnificativ asupra Raportului.

PwC nu îşi asumă nicio responsabilitate faţă de nicio persoană cu excepţia Dumneavoastră pentru 

PwC nu îşi asumă nicio responsabilitate referitor la consecinţe faţă de nicio 

a luat sau nu s-a luat ca urmare a

acestui raport, indiferent de forma de acţiune, fie că este stipulată în Contract, rezultată din 

informaţii suplimentare, nu ezitaţi să  mă contactaţi la 
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1. Introducere

1.1. Preambul

Informaţiile prezentate în Raport aparţin sau sunt rezultatul analizei datelor furnizate de  

reprezentanţii Primăriei Municipiului Baia Mare, precum şi a celor obţinute din surse 

secundare (articole, studii şi analize realizate de terţi nu cu scopul specific al acestui 

Raport).

PwC nu a verificat sau auditat în mod independent datele şi informaţiile utilizate în 

Raport, acestea fiind considerate de încredere pentru efectuarea analizelor.

Prin urmare, responsabilitatea validităţii şi acurateţii datelor aparţine în întregime celor 

care au furnizat informaţiile folosite în analize.  
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1.2. Sumarul raportului

1.2.1. Sumarul analizei activităţii Primăriei Municipiului Baia Mare din 

perspectivă juridică 

Comentarii şi observaţii cu privire la litigiile analizate 

A. Obiectul analizei

În cadrul acestei componente Raportului analiza juridică are ca obiect: 

 4 dosare referitoare la drepturi salariale

 3 dosare de Legea 10/2001 şi 3 dosare de Lege 18/2001 

 9 dosare de contencios administrativ şi 5 dosare civile aferente unor dosare de contencios 

administrativ

 6 dosare plângeri contravenţionale 

 2 dosare drepturi reale şi 2 dosare aferente acestora, precum  şi 2 dosare civile daune 

 3 dosare referitoare la executarea silită 

B. Concluzii şi observaţii de ordin general cu privire la dosarele analizate 

 Cu privire la modul de susţinere a dosarelor    

o Documentele de natură procedurală nu sunt contrasemnate de către direcţia juridică sau 

măcar de către un consilier juridic (aşa cum se întâmpla de regulă în cadrul administraţiei 

publice în baza regulamentului de organizare şi funcţionare relevante) 

o Uneori sunt solicitate amânări pentru lipsa de apărare chiar şi atunci când termenul de 

judecată fusese comunicat cu destul de mult în avans prin citaţie, inclusiv în cauze 

urgente (e.g. reconstituire drept proprietate, dosar nr. )

o Adeseori sunt formulate apărări succinte, formulate necombativ, nesusţinut şi 

nedirecţionat, aspecte reţinute uneori chiar de către instanţele de judecată în hotărârile 

pronunţate.  De exemplu, în dosarul 242/100/2008 se reţine în hotărârea judecătorească 

pronunţată că nu au fost formulate întâmpinare de către Pârâtul Primarul Municipiului 

Baia Mare, iar prezenţa sa a fost sporadică şi nu a invocat alte temeiuri legale cu care să 

combată probele şi susţinerile reclamantului.  De asemenea, în dosarele referitoare la 

drepturile salariale, unii reprezentanţi ai autorităţii publice au lăsat soluţionarea cauzei la 

aprecierea instanţei (de exemplu, poziţia reprezentanţilor serviciilor publice chemate în 

judecată în dosarul 5158/100/2010) sau chiar au fost de acord cu admiterea acţiunii (de 

exemplu, poziţia reprezentanţilor Serviciului de Asistenţă Socială ca pârât în dosarul 

5852/100/2008, reliefând că există sume disponibile în buget pentru plata sumelor în 

discuţie);  

o Cel mai adesea apărările formulate în căile de atac reprezintă o simplă copiere până la 

identitate a celor formulate anterior, nefiind direcţionate împotriva hotărârilor atacate 

(de exemplu, dosar 328/100/2009)

 Excepţiile procedurale invocate de PMBM cel mai adesea nu au – în opinia noastră – nici un 

fundament juridic, cum ar fi următoarele situaţii  

o Se invocă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a PMBM într-un dosar contravenţional 

(dosar 1850/182/2009), în condiţiile în care procesul-verbal de constatare a contravenţiei 

fusese dresat de către funcţionării săi sau într-un dosar cu privire la impunere în care 

actul de impunere provine chiar de la această autoritate (a se vedea dosar 

4084/100/2010) sau într-un dosar referitor la retragerea unei autorizaţii de către această 

autoritate publică (dosar 2942/100/2010) 
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o Excepţia lipsei capacităţii procesuale a PMBM se  invocă în mai multe dosare (de 

exemplu, dosar 1850/182/2009 sau dosar 1175/182/2009), în condiţiile în care din 

petitul acţiunii se înţelegea foarte clar în contradictoriu cu cine doreşte să se judece 

reclamantul (cu autoritatea din cadrul căreia făcea parte agentul constatator, Municipiul 

Baia Mare reprezentat de Primar, ca instituţie publică, potrivit legii administraţiei publice 

locale)

o Excepţia lipsei procedurii concilierii prealabile (specifică proceselor comerciale) într-un 

litigiu de contencios administrativ (dosar 9224/100/2010)

o Excepţia inadmisibilităţii unei acţiuni  într-o o cauză de constatare a accesiunii imobiliare 

asupra unei construcţii pe motivul lipsei calităţii procesuale active a reclamantului, când 

în realitate acesta era proprietarul terenului pe care se afla ridicată construcţia (dosar 

4414/182/2009) sau într-o cauză referitoare la suspendarea unui act administrativ în 

temeiul art. 15 din Legea contenciosului administrativ (dosar 5758/100/2010) sau într-

una referitoare la contestarea executării silite a unui proces-verbal de constatarea a 

contravenţiei (dosar 1853/182/2008), fără a se aduce niciun fel de argumente juridice în 

susţinerea unei asemenea apărări 

o Excepţia nulităţii recursului pentru neîncadrarea sa într-unul din motivele specifice 

prevăzute de lege, când în realitate nu existau niciun fel de restricţii în această privinţă 

(dosar 4414/182/2009)

 În schimb, excepţiile nu sunt invocate atunci când – în opinia noastră – ar trebui, cum ar fi 

în următoarele situaţii: 

o Excepţia tardivităţii completării acţiunii introductive în diferite cazuri, cum ar fi 

adăugarea de capete suplimentare de cerere în ciclul procesual secund sau dincolo de 

prima zi de înfăţişare sau dincolo de termenele prevăzute de lege pentru a formula 

anumite acte (de exemplu, dosar 10027/182/2009)

o Excepţia lipsei calităţii de unitate deţinătoare, în situaţia în care PMBM nu îndeplineşte 

condiţiile legale (dosar 6805/100/2008*) 

o Excepţia lipsei de interes într-o cauză vizând contestarea unei decizii emise în aplicarea 

legislaţiei reparatorii ce era favorabilă reclamantului (dosar 13922/182/2010) sau cea a 

lipsei de interes şi cea a inadmisibilităţii unei acţiuni referitoare la calificarea unui imobil, 

în condiţiile în care nu a fost atacat actul de impunere ce avea la bază o asemenea 

calificare (dosar 328/100/2009)

 Există cazuri când nu au fost formulate diferite cereri  de ordin procedural, deşi existau în 

opinia noastră motivele legale: 

o cereri de chemare în garanţie pentru soluţionarea deopotrivă a cauzelor în care PMBM 

era pârât cu cele în care putea să se îndrepte la rândul său împotriva altor persoane 

pentru recuperarea prejudiciilor solicitate de reclamant (dosar 62730/100/2008), astfel

încât această din urmă cauză se judecă azi separat, ceea ce poate ridica mai multe 

impedimente de ordin procedural şi substanţial (dosar 7985/100/2011) 

o cereri de recurs (dosarul 5852/100/2008)

o obiecţiuni cu privire la raport de expertiză, deşi existau motive, iar ulterior în calea de 

atac acestea sunt invocate, dar este procedural prea târziu (dosar 1475/33/2009)

 Adesea apărările de fond formulate de către PMBM: 

o nu surprind în mod corect sau complet situaţia de fapt din cauză 

o nu identifică în mod corect problema de drept în discuţie în cauză 

o nu aduc argumente convingătoare în susţinerea cauzei PMBM chiar şi atunci când 

problema de drept este identificată, iar dacă soluţia este una favorabilă pentru instituţie, 

este aproape exclusiv rolul instanţei de judecată care soluţionează în mod corect cauza 
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Comentarii specifice cu privire la fiecare dintre cauzele analizate se regăsesc în Secţiunea 3.3. – 

„Analiza litigiilor” din acest Raport.

Comentarii şi observaţii cu privire la contractele analizate 

În cadrul demersului nostru am analizat 6 contracte pentru prestarea serviciilor de utilităţi publice, 

5 contracte de asociere în participaţiune, 3 contracte de concesiune şi 2 contracte de închiriere. 

Cu titlu general menţionăm că, un număr de 11 contracte au fost încheiate în opinia noastră cu 

încălcarea normelor imperative ale legislaţiei aplicabile în materia concesiunilor şi a procedurile de 

achiziţie publică, pe cţnd un număr de 8 contracte au fost încheiate fără organizarea unei licitaţii 

public.

De asemenea, un număr de 3 contracte au fost în opinia noastră încheiate cu încălcarea şi fraudarea 

dispoziţiilor imperative ale legislaţiei specifice, fie la momentul încheierii contractului, fie ulterior 

încheierii acestora (actele adiţionale aferente). 

În cadrul analizei noastre am făcut şi o serie de recomandări de îmbunătăţire a clauzelor tipului de 

contracte analizate din perspectiva noului Cod Civil (prescripţie, reziliere, penalităţi). 

În ceea ce priveşte contractele de concesiune analizate, considerăm că nu este aplicabilă 

procedura încredinţării directe, fără licitaţie, întrucât concesionarul urma să desfăşoare o activitate 

cu scop lucrativ existând astfel riscul constatării nulităţii contractelor (care se pronunţă numai în 

instanţă şi numai la cererea unei persoane care poate dovedi un interes), fapt confirmat şi de 

jurisprudenţă. 

Unul din contractele de concesiune beneficiază de o clauză de non-concurenţă referitor la

“acordarea unui drept de folosinţă pe terenurile învecinate în scopul desfăşurării unei afaceri 

similare”, recomandarea noastră fiind ca o astfel de clauză să fie limitată în timp şi spaţiu, în caz 

contrar existând riscul unei investigaţii/sancţiuni din partea Consiliului Concurenţei (Decizia nr. 

88/2005).

Cu privire la contractele de asociere în participaţiune, există un risc de recalificare în privinţa 

contractelor de asociere în participaţiune în contrate de concesiune din cauza faptului

că se transmite un drept real de folosinţă asupra terenului iar autoritatea contractantă urmează să 

primească cel puţin suma fixă garantată, ceea ce contravenea prevederilor legale relevante. 

Recalificarea  contractelor de asociere în contracte de concesiune (care poate fi făcută numai de 

instanţa judecătorească) atrage după sine riscul constatării nulităţii contractelor pentru

acordarea contratelor prin încredinţare directă fără organizarea unei licitaţii publice. 

Referitor la contractele de achiziţie publică, menţionăm că unul dintre contractele de

execuţie de lucrări încheiat în baza OUG nr. 61/2001 a fost cesionat. Clauzele cu privire ca

cesiune înserate în cuprinsul contratului sunt contradictorii. Mai mult, prin cesiune cedentul a fost

descărcat de gestiune, ceea ce contravine clauzelor contractuale. Suntem de părere că nu poate fi

primită cesiunea unui contract de achiziţie publică datorită caracterului intuitu personae

al acestuia, în caz contrar s-ar ajunge chiar la eludarea scopului legislaţiei specifice privind 

achiziţiile publice – respectarea principiilor transparenţei, tratamentului egal şi a liberei 

transparenţe.



STRICT CONFIDENŢIAL – SUB PRIVILEGIUL AVOCAT-CLIENT 

(11)

În ceea ce priveşte prelungirea contratelor de achiziţii publice, indiferent de forma pe care o

îmbracă (delegare de gestiune, acord cadru, concesiune, execuţie de lucrări) Consiliul Concurenţei a 

statuat într-o decizie recentă că durata unui astfel de contract poate fi prelungită cu cel mult 2 ani, 

în condiţii specifice,  în caz contrar  existând premisa restrângerii concurenţei pe piaţa relevantă 

dacă nu există o fundamentare economică în acest sens. 

Unul dintre contractele de achiziţie publică a suferit o modificare substanţială a obiectului 

său (au fost adăugate prestaţii suplimentare şi a fost înlocuit parţial obiectul său) , faptă care e 

sancţionată contravenţional şi poate fi calificată drept un caz de fraudă la lege (ce poate fi 

sancţionată cu nulitatea contractului de către instanţa de judecată).

Un alt contract de achiziţie publică a fost încheiat înainte de expirarea termenului de 15 zile

calculat de la data comunicării rezultatului procedurii şi totodată înainte de soluţionarea de către 

CNSC a contestaţiei introduse de către unul dintre ofertanţi, sancţiunea posibilă fiind nulitatea 

absolută a contractului.

În cadrul unui alt contract de achiziţie publică autoritatea contractantă a atribuit contractul 

întreprinderii clasate pe locul 2, după refuzul adjudecatarului de a încheia contractul, fără reluarea 

procedurii de licitaţie, fapt ce contravine dispozițiilor legale aplicabile în materie, care prevedere că 

într-un asemenea caz “licitaţia va fi anulată”.  În consecinţă, există riscul  declarării nule a 

contratului  în discuţie ca fiind atribuit în lipsa organizării unei noi licitaţii publice.

1.2.2. Sumarul analizei activităţii Primăriei Municipiului Baia Mare din 

perspectivă economică 

În urma analizei efectuate pe fiecare dintre ariile incluse în scop, am formulat un set de

recomandări pentru optimizarea activităţii interne a Primăriei.  Pentru fiecare dintre recomandările 

formulate am prezentat şi beneficiile potenţiale ce pot fi obţinute în urma implementării. 

În tabelul de mai jos sunt sintetizate principalele recomandări rezultate din analiza economică: 

Recomandare Beneficii potenţiale 

4.6.1. Centralizarea activităţilor 

funcţiilor suport din cadrul 

Primăriei şi Serviciilor 

subordonate acesteia

 Reducerea costurilor ca urmare a eliminării unor 

procese redundante şi utilizării eficiente a resurselor; 

 Înlesnirea standardizării şi optimizării proceselor 

suport, prin concentrarea lor în cadrul aceleiaşi 

structuri;

 Îmbunătăţirea rezultatelor obţinute de către aceste 

servicii, generată de o mai bună supervizare a 

activităţilor din cadrul serviciilor şi o mai bună 

comunicare internă.

4.6.2. Standardizarea proceselor şi 

definirea procedurilor de

lucru pentru activităţile 

interne ale Primăriei 

 Evitarea suprapunerii activităţilor din diferite Servicii 

din cadrul Primăriei; 

 Definirea rolurilor şi responsabilităţilor pentru fiecare 

proces pentru funcţiile din cadrul Primăriei; 

 Creşterea eficienţei angajaţilor din cadrul Primăriei şi 
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Recomandare Beneficii potenţiale 

alocarea optimă a numărului de resurse pentru fiecare 

proces.

4.6.3. Finalizarea integrării 

modulelor sistemului

INDECO Soft şi eliminarea 

activităţilor extra-sistem 

 Minimizarea efortului de operare, prin eliminarea

activităţilor redundante şi automatizarea 

transferurilor de date între module şi aplicaţii; 

 Optimizarea timpilor de producere şi a calităţii 

informaţiei din raportările interne şi către autorităţi; 

 Asigurarea controlului datelor înregistrate şi procesate 

în sistem, prin alocarea drepturilor de acces

diferenţiate, corelate cu atribuţiile specifice din fişa 

postului fiecărui utilizator din sistem. 

4.6.4. Implementarea unui proces

de monitorizare a utilizării 

spaţiului public 

 Asigurarea unui mai bun control al utilizării spaţiului 

public, atât din punct de vedere al gradului de

ocupare, cât şi al scopului şi modului de utilizare; 

 Sporirea veniturilor Primăriei din închirierea spaţiului 

public, prin creşterea gradului de ocuparea şi 

îmbunătăţirea procesului de colectare a debitelor de la 

agenţii economici. 

4.6.5. Terenuri şi  clădiri – analiza 

categoriilor de folosinţă 

ABCD pentru terenuri şi a 

valorilor contabile pe mp

pentru clădiri pentru locaţii 

similare

 Creşterea veniturilor de încasat la nivelul Primăriei va 

crea noi disponibilităţi ce pot fi utilizate pentru 

realizarea obiectivelor pe termen mediu şi lung. 

4.6.6. Implementarea de măsuri 

pentru creşterea gradului de 

colectare a taxelor şi 

impozitelor

 Creşterea veniturilor încasate la nivelul Primăriei Baia 

Mare va conduce la o sumă mai mare disponibilă 

pentru realizarea obiectivelor Primăriei. 

4.6.7. Separarea tarifelor legate de

întreţinerea-menţinerea 

iluminatului public în

costuri cu materialele şi 

costuri cu manoperă pentru 

transparenţa şi 

comparabilitatea tarifelor

negociate

 Optimizarea costurilor prin alegerea celei mai

competitive oferte atât pentru materiale cât şi pentru 

manoperă; 

 Opţiunea de internalizare pentru intervenţiile uşoare. 

4.6.8. Implementarea registrului

spaţiilor verzi 

 Buna gestionare a spaţiilor verzi şi implicit 

îmbunătăţirea calităţii vieţii prin identificarea zonelor 

deficitare sau degradate  şi realizarea de lucrări pentru 

extinderea suprafeţelor acoperite cu vegetaţie; 

 Reducere a costurilor de întreţinere a acestora prin 

definirea unui plan de întreţinere. 

4.6.9. Centralizarea activităţii de 

gestionare a spaţiului verde 

din cadrul municipiului Baia

 Optimizarea costurilor prin preţuri de achiziţie reduse 

ca urmare a creşterii suprafeţei verzi administrate; 

 În cazul internalizării – disponibilitatea permanentă a 
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Recomandare Beneficii potenţiale 

Mare prin internalizarea sau

externalizarea în totalitatea

serviciilor

personalului SPAU şi posibilitatea de monitorizare a 

activităţii; 

 În cazul externalizării – creşterea calităţii prin 

utilizarea unui furnizor specializat în acest domeniu

de activitate şi reducerea costurilor salariale pentru 

SPAU;

 Gestionarea mai eficientă şi urmărirea facilă a 

costurilor cu seminţele, răsadurile, băncile etc, prin 

utilizarea unui singur achizitor.

4.6.10. Implementarea unor

sisteme privind

monitorizarea activităţilor 

suport

 Eficientizarea procesului de raportare şi soluţionare a 

incidentelor, prin folosirea eficientă a comunicării 

electronice (solicitarea este comunicată în timp real, 

prin folosirea unui formular electronic care conţine 

toate detaliile necesare rezolvării); 

 Eficientizarea monitorizării proceselor prin 

dezvoltarea unor indicatori care să ofere informaţii 

legate de: sursa, motivul, frecvenţa şi durata de 

soluţionare a solicitărilor; 

 Posibile reduceri de costuri care pot fi generate prin

normarea intervenţiilor (facilitată de evidenţa 

sistematizată a incidentelor) sau prin imputarea 

coturilor intervenţiilor rezultate în urma neglijenţei 

unor persoane;

 Dimensionarea serviciilor pe baza volumului de

muncă preconizat. 

11 Eficientizarea proceselor de

gestiune a documentelor

 Diminuarea birocraţiei şi simplificare a proceselor de 

circulaţie a  documentelor  în cadrul instituţiei – 

informările, aprobările şi modificările fiind gestionate 

electronic pentru toate documentele administrative,

iar tipărirea realizându-se doar la finalul procesului;   

 Asigurarea confidenţialităţii documentelor tipărite şi 

multiplicate prin introducerea cardurilor/ codurilor

de acces;

 Îmbunătăţirea controlului costurilor şi volumului de 

documente tipărite şi multiplicate; 

 Reducerea semnificativă a consumului de hârtie şi a 

consumabilelor pentru echipamentele de tipărire şi 

multiplicare, precum şi minimizarea uzurii 

echipamentelor (imprimante şi copiatoare); 

 Asigurarea unui grad superior de securitate a

documentelor prin definirea unor niveluri de acces în

sistem pentru fiecare utilizator, şi eliminarea 

riscurilor legate de pierderea sau distrugerea

documentelor;

 Urmărirea în timp real a statusului documentelor (de 
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Recomandare Beneficii potenţiale 

exemplu, stadiul soluţionării solicitărilor primite de la 

cetăţeni, care au fost scanate şi încărcate în sistemul 

de gestiune electronică a documentelor). 

4.6.12. Definirea şi implementarea 

unor indicatori de

performanţă bazaţi pe 

competenţe, atribuţii şi 

obiective

 Crearea unui sistem de măsurare şi evaluare a 

performanţei pe principii de guvernanţă corporatistă, 

care poate susţine măsurile de creştere a eficienţei şi 

productivităţii personalului Primăriei; 

 Posibilitatea comparării nivelului de eficienţă cu alte 

instituţii similare, permiţând crearea unei imagini 

favorabile care să reflecte eforturile deja întreprinse 

de conducerea Primăriei Municipiului Baia Mare; 

 Stabilirea şi urmărirea indicatorilor de performanţă 

pentru prestatorii externi, care să faciliteze obţinerea 

unor servicii de calitate în timpul stabilit, precum şi 

aplicarea de penalităţi în cazul neîndeplinirii 

criteriilor stabilite şi măsurate cu ajutorul 

indicatorilor de performanţă. 

4.6.13. Implementarea sistemului

de telegestiune energetică şi 

monitorizare a iluminatului

public în vederea reducerii

costurilor de întreţinere 

menţinere 

 Reducerea costurilor de întreţinere şi menţinere a 

sistemului de iluminat public;

 Reducerea costurilor cu energia electrică;  

 Implementarea de soluţii verzi, de exemplu reglarea 

automată a intensităţii luminii în funcţie de 

intensitatea luminii din mediul exterior.

4.6.14. Optimizarea cheltuielilor

privind utilităţile 

 Posibile reduceri ale cheltuielilor cu utilităţile prin 

diminuarea consumurilor, renegocierea tarifelor şi 

utilizarea de surse alternative de energie;

 Creşterea gradului de eficienţă în ceea ce priveşte 

consumul energetic, prin implementarea

recomandărilor rezultate în urma auditului energetic 

şi a politicii de eficienţă energetică; 

 Identificarea priorităţilor în ceea ce priveşte 

investiţiile pentru modernizarea clădirilor aflate în 

administrarea Primăriei Municipiului Baia Mare. 

4.6.15. Revizuirea indicelui de

transformare a gunoiului

menajer din kg in mc şi 

creşterea ponderii 

deşeurilor colectate selectiv 

 Dimensionarea corespunzătoare a numărului şi 

mărimii containerelor de colectare, a vehiculelor de 

colectare, a staţiilor de transfer şi a terenului necesar 

depozitării; 

 Corelarea taxei de salubrizare încasate de Drusal cu

volumul deşeurilor menajere produse şi estimat 

anual;

 Beneficii economice şi ecologice prin producerea de 

materie primă secundară, economisirea de energie, 

scăderea cantităţii de gunoi, reducerea suprafeţelor 

de teren ocupate de depozitele de gunoi şi reducerea 

poluării. 
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Ariile de eficientizare propuse nu trebuie asimilate unor studii de fezabilitate, drept urmare este

foarte  importantă realizarea  ulterioară a unor analize de detaliu (expertiză tehnică, juridică etc) 

pentru ariile care vor fi considerate de interes în contextul strategiei viitoare a Primăriei 

Municipiului Baia Mare.

1.2.3. Sumarul analizei activităţii Primăriei Municipiului Baia Mare din 

perspectivă organizaţională 

În urma informaţiilor colectate prin studiul documentelor organizaţionale relevante şi prin 

intermediul interviurilor structurate, am identificat o serie de recomandări care adresează 

oportunităţi de dezvoltare a competenţelor angajaţilor din funcţiile de conducere, precum şi 

modul general de abordare a activităţilor curente derulate în cadrul PBM.

Oportunităţi specifice de dezvoltare a competenţelor evaluate: 

În baza elementelor identificate pe parcursul procesului de evaluare, integrând rezultatele obţinute 

în cadrul interviurilor structurate cu rezultatele procesului de evaluare a performanţelor şi cu 

observaţiile generale asupra mediului organizaţional, au fost identificate următoarele axe de 

dezvoltare a competenţelor relevante în organizaţie: 

Dezvoltarea competenţei „Delegare şi monitorizare” prin

 încurajarea practicii interne de alocare a sarcinilor şi către personalul cu o vechime în muncă 

mai redusă; 

 utilizarea de aplicaţii şi instrumente de lucru specifice, chiar construite intern, care să 

permită alocarea cu uşurinţa a sarcinilor şi monitorizarea progresului în îndeplinirea 

acestora.

Dezvoltarea competenţei „Orientare către rezultate” prin:

 crearea unei culturi a performanţei în care să primeze tipul sarcinii alocate, în detrimentul 

persoanei care face delegarea;

 recompensarea prin mijloace non-financiare a „campionilor” îndeplinirii rezultatelor şi 

recunoaşterea formală a acestora pe plan intern. 

Dezvoltarea competenţei „Atitudine faţă de muncă” prin:

 creşterea reactivităţii faţă de nevoile clienţilor interni şi / sau externi, prin implementarea 

unui proces de feedback formal de la aceştia; 

 încurajarea proactivităţii prin recompensarea non-financiară a comportamentelor specifice şi 

recunoaşterea lor formală pe plan intern. 

Dezvoltarea competenţei „Capacitatea de rezolvare a problemelor” prin:

 încurajarea creativităţii şi inovaţiei prin recompensarea non-financiară a comportamentelor 

specifice şi recunoasterea lor formală pe plan intern; 

 responsabilizarea asumării deciziei prin monitorizarea numărului şi succesului proiectelor 

coordonate în mod direct.

Dezvoltarea competenţei „Dezvoltarea oamenilor” prin:

 creşterea gradului de obiectivitatea în evaluarea performanţelor angajatilor; 
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 monitorizarea scorurilor acordate de către personalul de conducere angajaţilor din 

subordine.

Oportunităţi specifice de îmbunătăţire a modului general de abordare a 

activităţilor curente: 

Definirea rolurilor în cadrul instituţiei 

Din rezultatele analizei desfăşurate reiese că există o definire necorespunzătoare a rolurilor la 

nivelul personalului de conducere, generată de schimbări succesive în structura organizaţională. 

Drept urmare, rolurile aferente anumitor poziţii au suferit schimbări, iar noii ocupanţi ai acestor 

poziţii nu au trecut printr-o selecţie sau printr-un proces de dezvoltare în raport cu noile cerinţe.  

De aceea, majoritatea persoanelor analizate se vor gasi într-o zonă mai degrabă reactivă, aşteptând 

indicaţii şi sarcini precise, în locul preluării iniţiativei în nume propriu. 

Imbunătăţirea comunicării 

La nivel de Instituţie există percepţia unei bariere în comunicare, în special în comunicarea 

direcţiilor strategice . Este de dorit ca persoanele cu rol de „agent al schimbării”, categorie în care 

persoanele intervievate intră integral, să aibă acces direct si să fie încurajate în a interacţiona cât 

mai des cu managementul de vârf al organizaţiei. 

Astfel, prin puterea exemplului, este de aşteptat ca aceştia să propage mesajele corecte în 

organizaţie, într-un mod cât mai eficient. 

Managementul schimbării 

Per total, angajaţii instituţiei incluşi în procesul de evaluare au demonstrat un anumit grad de 

reticenţă în raport cu schimbările survenite.  Acest fenomen poate cauza dificultăţi, în special în 

implementarea cu succes a unor direcţii viitoare, deoarece poate conduce la un comportament de 

rezistenţă pasivă la schimbare din partea angajaţilor.  Luând în considerare că mediul preferat de 

angajaţi este unul bine definit şi reglementat, este probabil ca o schimbare de orice natură, care nu 

este explicată în detaliu, să genereze un raspuns inadecvat/nedorit din partea acestora. 

Orientarea către clientul intern/ extern 

Orientarea către clienţii externi şi interni, abilităţile de soluţionare eficientă a solicitărilor acestora 

sunt relativ puţin dezvoltate în rândul angajaţilor.  Atitudinea pro-activă către soluţionarea 

solicitărilor adresate nu este percepută ca fiind esenţială de o parte mare dintre angajaţii evaluaţi. 

Oportunităţi specifice de îmbunătăţire a structurii organizaţionale 

În urma analizei structurii organizaţionale actuale recomandăm:   

 Iniţierea procesului de integrare funcţională si operaţională a Direcţiei Patrimoniu (implicit 

identificarea acelor activităţi care sunt desfăşurate şi în direcţii din cadrul Instituţiei) , 

urmată de redimensionarea organizaţiei pe parcursul derulării şi la finalul acestui proces;  

 Segregarea activităţilor şi realocarea acelor activităţi eterogene menirii de bază a Funcţiunii 

analizate, din cadrul tuturor direcţiilordin cadrul Instituţiei, pentru a permite concentrarea 

funcţiunilor pe activităţile de bază ale acestora.  Sugerăm analizarea în detaliu a oportunităţii 
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transferului funcţiunii de Protecţie Civilă în cadrul Direcţiei Poliţia Locală; a Biroului de 

Ecologie Urbană în cadrul Direcţiei Servicii Publice; a Serviciului Investiţii în cadrul Direcţiei 

Strategie şi Dezvoltare; a compartimentului “Studii de fezabilitate” în cadrul Direcţiei 

Strategie si Dezvoltare);

 Centralizarea activităţilor de suport din cadrul instituţiei şi din cadrul serviciilor publice 

analizate în direcţii de sine stătătoare, pentru a asigura desfăşurarea eficientă a acestora, 

precum şi un nivel constant al serviciilor oferite clienţilor interni şi externi;  

 Redactarea şi implementarea de noi proceduri de lucru care să guverneze liniile de raportare 

ierarhică şi funcţională, modul de desfăşurare a activităţii şi interdependenţele dintre 

direcţiile din cadrul Instituţiei.  În acest caz, menţionăm necesitatea de a stabili criterii clare 

de alocare şi chei de control privind acele iniţiative a căror implementare cade în sarcina mai 

multor direcţii din cadrul instituţiei (de exemplu, alocarea sarcinilor privind încheierea şi 

monitorizarea contractelor);

 Derularea unei analize cost – beneficiu în detaliu, care să analizeze oportunităţile de 

externalizare a anumitor activităţi, cu precădere cele care necesită un număr mare de 

angajaţi (de exemplu, administrarea spaţiilor verzi) şi / sau cele care necesită un nivel ridicat 

de tehnicitate (de exemplu, Juridic).  Externalizarea anumitor funcţiuni poate prezenta atât 

beneficii financiare cât şi poate contribui la redirecţionarea eforturilor Instituţiei către acele 

activităţi cu valoare adăugată reală care contribuie în mod direct la îndeplinirea obiectivelor 

strategice.
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1.3. Ipoteze de lucru

În cadrul discuţiilor cu reprezentanţii Primăriei Municipiului Baia Mare şi în scopul elaborării unor 

concluzii cu privire la aspectele analizate în cadrul acestui Raport, am luat în considerare o serie de

ipoteze de lucru, după cum urmează: 

 Informaţiile colectate în cadrul întâlnirilor avute cu reprezentanţii principalelor 

compartimente din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare reflectă în totalitate realităţile 

existente în cadrul instituţiei; 

 Informaţiile din cadrul documentelor puse la dispoziţie de reprezentanţii Primăriei 

Municipiului Baia Mare reflectă situaţia  curentă în mod veridic; 

 Reprezentanţii Primăriei Municipiului Baia Mare au pus la dispoziţia PwC toate datele  şi 

informaţiile referitoare la ariile analizate existente  în sistemele informatice şi arhivele 

interne şi au validat estimările propuse în cazul în care informaţia nu a fost disponibilă; 

 Ipotezele specifice au fost detaliate în mod particular pentru fiecare arie în parte şi validate 
cu reprezentanţii principalelor compartimente din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare. 

Am dori să reliefăm şi faptul că informaţiile care au stat la baza analizei de ordin juridic efectuate 

au reprezentat doar o parte din cele existente în dosarele analizate, fiind exclusiv cele reliefate în

opisul anexat la prezentul raport (vezi Anexa 6).  În consecinţă, opiniile exprimate cu privire la 

aspectele de ordin juridic au la baza situaţia de fapt determinată pe baza informaţiilor furnizate, 

prin luarea în considerare a acelora pe care din punctul nostru de vedere le-am considerat cele mai

relevante în această privinţă, mai ales în condiţiile în care uneori aceste informaţii păreau sau chiar 

erau contradictorii.  De asemenea, uneori neavând informaţii suficiente (probele şi actele 

dosarului), am preluat informaţiile din cuprinsul hotărârilor judecătoreşti puse la dispoziţie, deşi 

este posibil ca acestea să nu fie întotdeauna chiar (cele mai) corecte.  

Subliniem că dacă din celelalte documente aflate la dosarul cauzelor analizate (probe, cereri ale 

părţilor cauzelor, încheieri sau hotărâri judecătoreşti ale instanţelor) rezultă informaţii 

suplimentare sau diferite cu privire la situaţia de fapt sau de drept din cadrul acestora, este foarte 

posibil ca rezultatele şi concluziile analizei de ordin juridic să fie diferite în tot sau în parte de cele 

expuse în cuprinsul prezentului raport.

De asemenea, pentru fiecare dintre cauzele analizate, expunerea noastră a urmărit să prezinte 

aspectele de ordin juridic, într-o manieră generală şi globală, comentariile fiind redactate şi 

formulate din perspectiva scopului urmărit de prezentul raport, aşa cum a fost el discutat cu ocazia 

implicării noastre în proiect.  În niciun caz analiza noastră nu este menită pentru a expune 

recomandări şi sfaturi de ordin practic care să fie aplicate ca atare în cauzele respective, fără să fie 

analizate şi filtrate de către cei care folosesc informaţia cuprinsă în prezentul raport, în special faţă 

de aspectele mai sus-menţionate referitoare la faptul că nu ne-au fost la dispoziţie toate informaţiile 

legate de dosar.  De aceea, orice fel de implementare în practică a unei decizii cu privire la oricare 

dintre cauzele analizate a argumentelor/probelor menţionate în prezentul raport va trebui să se 

facă după o analiză temeinică şi a celorlalte posibile aspecte legate de situaţia de fapt şi de drept, ce 

s-ar putea să nu fi fost cunoscute de către noi la redactarea acestuia. 

În acelaşi timp, trebuie să scoatem în evidenţă că toate concluziile de ordin juridic din prezentul 

raport reprezintă opinii profesionale exprimate în baza judecăţii noastre asupra probelor analizate, 

cererilor formulate şi dispoziţiilor legale incidente.  De aceea, oricât de mult credem noi în 

soliditatea concluziilor formulate pe baza informaţiilor disponibile, trebuie totuşi să vă atragem 
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atenţia şi asupra faptului că instanţele de judecată sunt suverane în stabilirea situaţiei de fapt 

relevante şi a normelor juridice incidente în cauză, dar şi în interpretarea acestora.  De aceea, nu 

este deloc exclus ca soluţiile la care instanţele de judecată se vor opri să fie diferite în tot sau în 

parte de cele prezentate noi, aceasta fiind cu atât mai probabil cu cât România sistemul judiciar nu

este unul bazat pe precedent iar adesea hotărârile judecătoreşti sunt contradictorii, în special atunci 

când sunt în dezbatere chestiuni complicate şi probleme controversate juridice. 

În mod particular, reliefăm şi faptul că societatea noastră de avocaţi nu derulează activităţi 

profesionale în sfera dreptului penal, motiv pentru care orice fel de comentarii formulate din

această perspectivă sunt doar de ordin general, nereprezentând o abordare extensivă şi specializată 

a eventualelor probleme ce s-ar putea ridica din această perspectivă.  În mod particular, cu excepţia 

situaţiilor în care am precizat expres contrar, în prezentul raport nu am abordat în niciun fel 

aspectele de drept fiscal care ar putea să apară în legătură cu oricare dintre chestiunile descrise în 

cuprinsul său. 

De asemenea, cu excepţia situaţiilor în care am exprimat comentarii specifice, de regulă am 

presupus ca valide, corecte şi conforme cu realitate toate actele juridice şi operaţiunile materiale la 

care fac referire informaţiile puse la dispoziţia noastră.  În plus, dacă în analiza anumitor cauze am 

observat lucruri pe care le-am considerat demne de a fi reliefate, le-am precizat ca atare în

secţiunea alte chestiuni relevante, fără ca aceasta să însemne însă că analiza noastră a fost 

concentrată pe alte aspecte decât cele ce făceau obiectul discuţiei în cauza respectivă. 

Pe de altă parte, din punct de vedere stric tehnic, analiza noastră scoate în evidenţă doar acele 

chestiuni pe care le-am identificat în cursul pregătirii raportului şi le-am considerat a fi relevante 

din perspectiva scopului urmărit prin prezentul raport, acesta neavând însă nicidecum menirea de 

a fi o analiză descriptivă a tuturor chestiunilor observate în acest demers.  De aceea, acolo unde din 

informaţiile puse la dispoziţiei nu am desprins lucruri relevante a fi prezentate, am menţionat ca 

atare acest lucru (prin menţiunea N/A).  În acelaşi timp, este foarte posibil să existe o serie de alte 

aspecte în afara celor identificate de noi care să prezinte interes pentru dvs. în cauzele analizate, dar 

pe care să nu le fi reliefat în cuprinsul raportului, întrucât ar excede scopului acestuia.  O asemenea 

situaţie este cu atât mai plauzibilă a interveni în privinţa posibilelor dezvoltări ale cauzelor supuse 

analizei noastre ce se află într-un stadiu mai mult sau mai puţin incipient (de exemplu, pentru Golf 

Park, având în vedere că la acest moment există doar o corespondenţă între părţi, dacă relaţia 

contractuală va deveni una litigioasă, aceasta se va putea dezvolta în direcţii din cele mai diferite, 

fiind imposibil de estimat la acest moment în ce fel acestea se vor putea concretiza).

Finalmente, precizăm şi că toate comentariile noastre sunt adresate dumneavoastră în calitate de 

client al D&B, fiind confidenţiale, strict pentru informarea dumneavoastră, în privinţa lor 

aplicându-se regulile privilegiului avocat - client.  Evidenţiem faptul că D&B îşi asumă doar 

obligaţia de a furniza prezentele comentarii juridice către dumneavoastră şi nu va avea alte 

obligaţii/răspunderi faţă de orice alte terţe persoane.  În mod particular ar trebui reliefat şi faptul 

că o serie din informaţiile cuprinse în prezentul raport, în măsura în care ar ajunge la dispoziţia 

oponenţilor dvs. din dosarele analizate, ar putea reprezenta o sursă de inspiraţie în susţinerea 

apărărilor din dosar, în privinţa acelor chestiuni reliefate ca puncte vulnerabile sau discutabile din 

apărările formulare în dosarele respective. 
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2.Scopul şi abordarea 
proiectului

Obiectivul principal al proiectului a fost efectuarea unei analize din perspectivă economică, 

organizaţională şi juridică a activităţii Primăriei Municipiului Baia Mare, în vederea identificării 

celor mai bune soluţii de eficientizare a structurii organizaţionale actuale. 

Mai mult, Clientul a solicitat o analiză din punct de vedere legal a activităţilor desfăşurate în trecut, 

pentru a evidenţia şi soluţiona eventuale aspecte sensibile care nu sunt în deplină conformitate cu 

legislaţia în vigoare. 

Pornind de la evaluarea stării actuale a Primăriei Municipiului Baia Mare, în baza rezultatelor 

obţinute, s-a urmărit atât îmbunătăţirea structurii organizaţionale prin structurarea sintetică a 

sarcinilor şi atribuţiilor la un nivel corespunzător de omogenitate, cât şi îmbunătăţirea rezultatelor 

financiare şi legale, precum şi soluţionarea eventualelor nereguli rezultate din analiza legală. 

Analiza a cuprins atât activităţile Primăriei Municipiului Baia Mare cât şi ale Serviciilor Publice 

aflate în subordinea Consiliului Local, şi anume: 

 Serviciul Public de Asistenţă Socială; 

 Serviciul Public de Administrare Patrimoniu Local şi Utilităţi; şi 

 Serviciul Public Ambient Urban.

În vederea realizării obiectivelor propuse, echipa de proiect a efectuat o analiză a ariilor de interes 

(juridică, economică şi organizaţională), şi anume: 

 Analiza economică, care a vizat următoarele aspecte: 

o Analiza situaţiilor financiare, respectiv a principalelor categorii de venituri şi 

cheltuieli, din perioada 2008-2011;

o Analiza angajamentelor bugetare pentru anul 2011;

o Analiza eficienţei procesului de colectare a veniturilor la bugetul local; 

o Analiza eficienţei procesului de gestionare a patrimoniul public, precum şi a 

concesionării temporare a spaţiilor publice către unităţile economice; 

 Analiza organizaţională, care a constat în: 

o Analiza structurii organizaţionale şi a proceselor interne; 

o Analiza componentei resurse umane pentru un număr de 30 de angajaţi cu funcţii de 

conducere din cadrul Primăriei; 

 Analiza juridică, care a inclus următoarele: 

o Analiza contractelor încheiate cu entităţi private pentru prestarea serviciilor de 

utilitate publică de salubritate, deszăpezire, întreţinere drumuri, întreţinere spaţii 

verzi;

o Analiza unui eşantion de 10 contracte de concesiune; 

o Analiza unui eşantion de 40 de litigii în care este implicată Primăria Municipiului Baia 

Mare;

o Analiza posibilităţii şi modalităţilor de executare silită a unei creanţe băneşti al cărei 

titular este Primăria Municipiului Baia Mare (aceasta se află tratată în cadrul analizei 

juridice efectuate cu privire la litigiul identificat sub nr.32 în anexa nr.6);
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o Analiza raporturilor de serviciu sub aspectul emiterii sau refuzului emiterii unor

autorizaţii cu încălcarea dispoziţiilor legale, comportament care ar putea fi calificat 

drept o neîndeplinire a îndatoririlor de serviciu de natură să atragă răspunderea 

persoanelor care şi-au încălcat respectivele îndatoriri de serviciu. 
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3. Analiza activităţii 
Primăriei Municipiului 
Baia Mare din perspectivă 
juridică 

3.1. Analiza contractelor încheiate cu entităţi 
private pentru prestarea serviciilor de utilitate
publică de salubritate, deszăpezire, întreţinere 
drumuri, întreţinere spaţii verzi, iluminat 
stradal (denumite în continuare Contracte de
utilităţi) 

3.1.1. Delegarea de gestiune a serviciilor publice de salubrizare din Municipiul Baia

Mare - precolectarea, colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor solide, cu 

excepţia celor toxice, periculoase sau cu regim special, şi măturatul şi spălatul 

căilor publice.

Procedură Contract de concesiune de servicii

Temei legal de

atribuire

Legea 219/1998 privind regimul concesiunilor („Legea 219/1998”)

Hotărârea Guvernului nr. 216/1999 pentru aprobarea Norme Metodologice -

Cadru din 25 martie 1999 de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul

concesiunilor („HG 216/1999”)

Ordonanţa Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a 

localităţilor („OG 87/2001”)

Hotărârea Guvernului nr. 346/2004 („HG 346/2004”)

Hotărârea Guvernului nr. 433/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru de 

organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare („HG 433/2004”)

Hotărârea Guvernului nr. 1470/2004 privind planul naţional de gestionare a 

deşeurilor („HG 1470/2004”)

Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor („HG

349/2005”)

HCL 504/2004

HCL 505/2004 privind aprobarea administrării şi gestionării serviciilor publice 

de salubrizare din Mun. Baia Mare („HCL 505/2004”)

HCL nr. 370/30.08.2005 privind aprobarea studiului de oportunitate privind

delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare din Mun. Baia Mare

Cocontractant S.C. Drusal S.A. Baia Mare

Contract Contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din Municipiul

Baia Mare nr. 27.279/20.11.2006 („Contractul”)

Obiectul

contractului

Prestarea serviciului public de salubrizare: (i) precolectarea, colectarea,

transportul şi depozitarea deşeurilor solide, cu excepţia celor toxice, periculoase 
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3.1.1. Delegarea de gestiune a serviciilor publice de salubrizare din Municipiul Baia

Mare - precolectarea, colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor solide, cu 

excepţia celor toxice, periculoase sau cu regim special, şi măturatul şi spălatul 

căilor publice.

sau cu regim special, şi (ii) măturatul şi spălatul căilor publice 

Durata

contractului

8 ani începând cu data de 20 noiembrie 2006 (i.e. 20.11.2014)

Preţul contractului Redevenţa pentru concesionarea serviciului = 1% din cifra de afaceri înregistrată 

din prestarea serviciului de salubrizare în anul anterior dar nu mai puţin de 

10.351,70 lei

Redevenţa pentru concesionarea mijloacelor fixe = 2% din cifra de afaceri 

înregistrată din prestarea serviciului de salubrizare în anul anterior dar nu mai 

puţin de 10.351,70 lei 

Investiţii = 50% din profitul net  

Amendamente la

Contract

HCL 260/2011 privind încheierea Actului adiţional nr. 1/06.11.2011 aferent 

Contractului nr. 27.279/20.11.2006 pentru prelungirea cu 4 ani a duratei

Contractului şi oferirea de exclusivitate pentru prestarea serviciului 

HCL 290/2011 privind ajustarea tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare

HCL 23/2011 privind tariful pentru serviciile publice de salubrizare

HCL 414/2009 privind aprobarea luării în calcul pentru efectuarea serviciului de 

salubrizare menajeră – colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere de la 

populaţie – în Mun. Baia mare, a unei greutăţi specifice medii a deşeurilor 

menajere de la populaţie de 150kg/mc 

HCL 228/2008 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a 

serviciilor publice de salubrizare în Mun. Baia Mare şi indicatorii de performanţă 

pentru serviciile publice de salubrizare

HCL 186/2008 privind ajustarea tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare

HCL 565/2006 privind aprobarea tarifelor pentru ridicarea deşeurilor 

voluminoase, electrice, electronice, şi electrocasnice etc. 

Analiza legalităţii procedurii de atribuire: 

Aspecte cu privire la determinarea prevederilor legale aplicabile procedurii de atribuire a

contractului de gestiune a serviciului public de salubrizare

Facem precizarea că în, în baza informaţiilor puse la dispoziţia noastră, deşi: 

 caietul de sarcini aprobat de către Consiliul Local prin hotărâre în data de 30.08.2005 

prevede în preambulul său aplicabilitatea atât a Legii 219/1998, cât şi a HG 346/2004 pentru 

procedura de atribuire (criteriile minime din caietul de sarcini fiind redactate în baza HG

346/2004 – în acest sens pag. 41 din caietul de sarcini),

 contractul de delegare a gestiunii serviciului public a fost semnat în noiembrie 2006 şi 

prevede în preambul că se subsumează Legii 219/1998,  

 contractul de delegare a gestiunii serviciului public enumeră la art. 26 ca şi document de 

referinţă Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.  34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii („OUG 34/2006” )
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 OUG 34/2006 a intrat în vigoare la data de 30 iunie 2006, dată la care Legea 219/1998 a fost 

abrogată, 

 articolul art. 298 OUG 34/2006 se prevede următoarele: contractele în curs de executare şi 

procedurile de atribuire în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei 

ordonanţe de urgenţă se definitivează pe baza prevederilor legale în vigoare la data iniţierii 

acestora (ca atare OUG 34/2006 nu este aplicabil în speţă), 

 Legea 219/1998 şi HG 346/2004 prevăd sfere de aplicabilitate complementare pentru 

atribuirea contractelor ce au ca obiect servicii publice de colectare, depozitare şi valorificare a 

deşeurilor, deşi reglementează proceduri de atribuire diferite, 

vom considera că baza legală în temeiul căreia a fost atribuit contractul de contractul de delegare a 

gestiunii serviciului public este Legea 219/1998, şi în subsidiar HG 346/2004. 

1.1 Aspecte privind formalităţile prealabile iniţierii procedurii de atribuire.

În lumina Legii 219/1998, formalităţile prealabile iniţierii procedurii de atribuire a contractului de 

delegare au fost respectate parţial: 

 studiul de oportunitate

 caietul de sarcini

 hotărârea de delegare a gestiunii 

Nu deţinem informaţii cu privire la publicarea de către Autoritatea contractantă a anunţului 

privind organizarea licitaţiei deschise (după aprobarea caietului de sarcini, acesta trebuia publicat 

în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian de difuzare naţională şi într-un 

cotidian de difuzare).  Pentru nerespectarea acestei cerinţe, Legea 219/1998 prevede sancţiunea cu 

amenda de la 5.000.000 lei la 25.000.000 lei (lei vechi).

1.2. Aspecte privind desfăşurarea procedurii de achiziţie publică

Art. 24 din HG 216/1999 prevede că pentru desfăşurarea procedurii licitaţiei publice deschise este 

obligatorie participarea a cel puţin 2 ofertanţi.  Nu deţinem informaţii cu privire la 

respectarea acestei cerinţe, faţă de care Legea 219/1998 prevede sancţiunea cu amenda de la 

2.000.000 lei la 10.000.000 lei.

1.3. Aspecte privind atribuirea contractului de achiziţie publică

Nu deţinem informaţii cu privire la nereguli care să fie constatate pe parcursul acestei etape. 

În ceea ce priveşte data la care a fost aprobat studiului de oportunitate (30.08.2005, conform HCL 

nr. 370 – s.n.), art. 3 alin. (4) teza a II –a prevede un termen de 6 luni de la luarea deciziei privind

delegarea serviciului.  Având în vedere faptul că decizia de delegare a fost luată în 2004 prin  HCL 

505, termenul de 6 luni a fost încălcat.  Totuşi, în lipsa unei contestări a organizării licitaţiei în 

termen de maxim un an de la data organizării acesteia, acest viciu al procedurii de organizare a 

licitaţiei a fost acoperit.  

Fără a aduce atingere celor de mai sus, subliniem faptul că potrivit art. 27 din contractul de 

delegare de gestiune a serviciului public, orice modificare trebuia să se facă numai prin act 

adiţional.  Punem în vedere că, deşi au existat modificări ale tarifelor şi / sau ale modalităţii de 
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desfăşurare ale acestui serviciu adoptate prin hotărârile de Consiliul Local menţionate mai sus, a 

existat un singur act adiţional care a modificat durata iniţial stabilită.  Ca atare recomandăm, 

încheierea de acte adiţionale la Contract care să transpună hotărârile consiliului local, prin care se 

obţine totodată şi acordul operatorului în ceea ce priveşte tarifele practicate. 

Mai mult, art. 28 alin, (1) din Legea 219/1998 prevede că „Contractul se încheie în termen de 30 de

zile de la data la care concedentul a informat ofertantul despre acceptarea ofertei sale, dacă prin 

caietul de sarcini nu s-a stabilit altfel”.  Din analiza documentaţiei puse la dispoziţie nu rezultă că 

părţile au prevăzut un termen mai mare de 30 de zile pentru încheierea Contractului, fapt 

confirmat şi de instrucţiunile privind desfăşurarea procedurii elaborate de Evalcons SRL (pagina

11, paragraful 2).

În termen de 5 zile calendaristice de la de la primirea raportului comisiei de evaluare concedentul

procedează la informarea ofertantului câştigător (art. 32 alin. 3 din HG 216/1999).  Termenul de 30 

zile pentru întocmirea contractului curge de data recepţionării scrisorii recomandate cu confirmare 

de primire prin care Drusal a fost informat cu privire la acceptarea ofertei sale. Nu ne-au fost puse

la dispoziţie Raportul din care rezultă selectarea ofertantului câştigător şi nici scrisoarea de 

informare pentru a putea verifica respectarea termenului de 30 de zile.

Din analiza Procesului verbal de predare preluare semnat în data de 20.11.2006, rezultă că raportul 

de evaluare a ofertelor a fost aprobat prin HCL nr. 371 din data de 29.08.2006. Între data acestei

aprobări şi data încheierii contratului au trecut un număr 52 de zile calendaristice.  În situaţia în 

care de la data informării Drusal şi până la data semnării Contractului a trecut o perioadă mai mare 

de 30 de zile, iar respectiva întârziere se datorează concesionarului există opinii în doctrină 

conform cărora se consideră că trebuie organizată o nouă licitaţie de atribuire a Contractului. 

Totuşi, în lipsa unei sancţiuni exprese în lege, suntem de părere că termenul de 30 zile este un 

termen de recomandare.

Ajustarea tarifelor:

Conform art. 12 pct. 5 din Contract, Operatorul are dreptul de a aplica tariful actualizat în raport cu

influenţele asupra valorilor componentelor preţului de cost. Conform art. 19 din Legea 101/2006, 

„operatorii au dreptul la ajustarea tarifului în raport cu evoluţia generală a preţurilor şi tarifelor 

din economie.”

Faţă de aceste două prevederi, recomandăm introducerea unei în clauze în contract care să 

permită ajustarea tarifului doar în măsura în care evoluţia Indicilor de Referinţă publicaţi de 

Institutul Naţional de Statistică (”INS”) generează o creştere de cel puţin un procent specific (între 

10% şi 20% spre exemplu) faţă de tariful anterior, sub condiţia ca tariful rezultat în urma ajustării 

să fie echitabil pentru consumator. 

Recomandăm ca noile prevederi contractuale să prevadă în mod expres ca o astfel de ajustare să 

producă efecte numai în măsura în care Primăria acceptă ca fiind oportună solicitarea operatorului 

de indexare a tarifului pentru serviciul de salubritate şi curăţenie căi publice, respectiva indexare a 

tarifului perceput pentru operaţiunile de curăţenie căi publice operând pentru viitor de la data 

acceptării sale de către Primărie, în sensul creşterii tarifului cu creşterea procentuală a valorii  

indicilor apă, canal, salubritate comunicaţi de INS. 
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Suplimentarea Serviciilor ce fac obiectul Contractului:

Prin HCL nr. 186/2008 au fost adăugate servicii noi de salubrizare împreună cu tarifele aferente, 

identificate în Anexa la hotărâre, poziţiile 25 - 33.  

Conform art. 122 lit. i) şi lit. j) din OuG nr. 34/2006 – „Autoritatea contractantă are dreptul de a 

aplica procedura de negociere fără publicarea unui anunţ de participare numai în următoarele 

cazuri: [...] (i) atunci când este necesară achiziţionarea unor servicii suplimentare/adiţionale, 

care nu au fost incluse în contractul iniţial, dar care datorită unor circumstanţe neprevăzute

au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză, şi numai dacă se respectă, în mod 

cumulativ, următoarele condiţii: [...] 

    - serviciile suplimentare/adiţionale nu pot fi, din punct de vedere tehnic şi economic, 

separate de contractul iniţial fără apariţia unor inconveniente majore pentru

autoritatea contractantă sau, deşi separabile de contractul iniţial, sunt strict necesare în vederea 

îndeplinirii acestuia; [...]

(j) atunci când, ulterior atribuirii unui contract de servicii, autoritatea contractantă îşi propune 

să achiziţioneze noi servicii, care sunt similare serviciilor achiziţionate prin atribuirea 

contractului iniţial şi numai dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele condiţii: 

    - atribuirea se face contractantului iniţial, iar noile servicii, constau în repetarea unor lucrări 

sau servicii similare celor prevăzute în contractul atribuit iniţial şi sunt conforme cu cerinţele 

prevăzute în caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract; [...]

- valoarea estimată a contractului iniţial de servicii s-a determinat prin luarea în

considerare inclusiv a serviciilor similare care pot fi achiziţionate ulterior; 

    - în anunţul de participare la procedura aplicată pentru atribuirea contractului iniţial s-a

precizat faptul că autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru achiziţionarea 

ulterioară de noi servicii similare, de la operatorul economic a cărui ofertă va fi declarată 

câştigătoare în cadrul procedurii respective;[...]    

Din documentele puse la dispoziţie nu rezultă îndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute de 

textul de lege indicat. În lipsa informaţiilor şi documentelor care să probeze în mod cumulativ (i)

existenţa „circumstanţele neprevăzute”, dovedirea (ii) „imposibilitatea separării serviciilor 

suplimentare de contractul iniţial” cu precizarea „inconvenientelor majore” pentru autoritate,

respectiv (i) „conformitatea noilor servicii cu caietul de sarcini”, (ii) includerea serviciilor

suplimentare în „valoarea estimată a contractului”, (iii) există menţiune în caietul de sarcini 

referitor la „opţiunea ulterioară de achiziţie de servicii noi similare”, suntem de părere că 

pentru atribuirea serviciilor suplimentare ar fi trebuit respectată procedura de 

atribuire prin organizarea unei noi licitaţii publice sub sancţiunea nulităţii 

contractului în ceea ce priveşte serviciile suplimentare.

Atât doctrina cât şi practica confirmă sancţiunea nulităţii în cazul lipsei licitaţiei publice ca 

formă de atribuire a concesiunii unei activităţi sau serviciu public.

Recomandări referitor la redactarea clauzelor contractuale: 

Legea 219/1998 îngăduie ca, la încheierea contractului, părţile să poată înscrie clauze specifice 

referitoare la rezilierea unilaterală. Art. 22 din Contract prevede doar un pact comisoriu de gradul 

II (conform vechiului Cod Civil – s.n. D&B) „rezilierea de plin drept” în caz de neîndeplinire a

obligaţiilor contractuale, motiv pentru care este necesară introducerea unei clauze de reziliere mai 

favorabile Consiliului local.
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Recomandăm utilizarea următoarei formulări: „Contractul se desfiinţează de drept, fără a fi 

necesare punerea în întârziere, îndeplinirea vreunor formalităţi prealabile sau intervenţia 

vreunei instanţe judecătoreşti sau arbitrale, debitorul obligaţiei fiind de drept în întârziere prin 

simplul fapt al neexecutării …” (acesta reprezentând un pact comisoriu expres de ultim grad

conform Noului Cod Civil – s.n. D&B), cu precizarea în mod expres a obligaţiilor contractuale a 

căror neexecutare atrage rezoluţiunea.  

Având în vedere faptul că actul adiţional nr. 1 a fost încheiat după intrarea în vigoare a Noului Cod 

Civil, nu este exclusă interpretarea conform căruia respectiva prelungire este guvernată de 

prevederile Noului Cod Civil.  Dispoziţiile Noului Cod Civil prevăd la art. 1553, sancţiunea 

inaplicabilităţii pactului comisoriu în lipsa acestor menţiunilor exprese expuse mai sus.  

Pe cale de consecinţă, recomandăm modificarea prevederilor art. 22 din Contract în sensul

menţionării exprese atât a obligaţiilor Concesionarului a căror nerespectare atrage rezilierea dar şi 

a obligaţiilor Concedentului care pot atrage rezilierea contractului, formularea actuală fiind una 

generală.  

În plus, recomandăm includerea cazului de nerespectare a investiţiilor asumate prevăzut la art. 

18 alin. (4) din Contract prin cele care atrag rezilierea cu stabilirea unei sume certe cu titlu de

despăgubiri ca variantă alternativă opţională la libera şi exclusiva alegere a Concedentului, faţă de 

sancţiunea actuală prevăzută la art. 18 alin. (4) din Contract de diminuare a preţului 

Contractului.

În ceea ce priveşte clauza de denunţare unilaterală în cazul în care interesul local o impune cu plata 

unei despăgubiri prealabile prevăzute de art. 23 alin. (1) lit. b) din Contract, recomandăm 

inserarea condiţiei ca o astfel de despăgubire sa fie plătită „numai în situaţia în care concesionarul 

face dovada unui prejudiciu prealabil ”.  Facem precizarea că atât denunţarea unilaterală cât şi 

dreptul de modificare unilaterală prevăzut la art. 13 pct. 2 din Contract vizează doar  „partea 

reglementara” a contractului de concesiune (adică acele elemente esenţiale ale contractului printre 

care şi tarifele practicate preluate din caietul de sarcini). 

Recomandăm eliminarea sancţiunii decăderii de la art. 13 pct. 9 din Contract, în ceea ce

priveşte dreptul Concedentului de a opta pentru dobândirea bunurilor de preluare.  Atât termenul 

cât şi sancţiunea prevăzute sunt de natură a limita dreptul concedentului. 
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3.1.2. Delegarea de gestiune a serviciilor publice de salubrizare-deszăpezire din Municipiul 

Baia Mare

Procedură delegare de gestiune prin concesiune

Temei legal de

atribuire

Hotărârea de Guvern nr. 346/2004 privind Regulamentul-cadru de delegare a 

gestiunii serviciilor publice de salubrizare („HG 346/2004”)

Hotărârea de Consiliul Local nr. 504/2004 privind regulamentul de organizare şi 

funcţionare a serviciilor publice de salubrizare („HCL 504/2004”)

Legea serviciilor publice de gospodărire comunală nr. 326/2001 („Legea

326/2001”)

Ordonanţa Guvernului nr. 78/2001 privind serviciile publice de salubrizare a 

localităţilor („OG 78/2001”)

Cocontractant S.C. Rosal Grup S.R.L. Bucureşti 

Contract Contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare – deszăpezire 

din Municipiul Baia Mare nr. 29250/14.12.2006 („Contractul”)

Obiectul

contractului

Prestarea serviciului public de salubrizare – deszăpezire, curăţarea şi transportul 

zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în stare de funcţiune a acestora pe timp 

de polei, îngheţ sau ninsoare 

Preţul contractului Redevenţa = 0,12% din cifra de afaceri realizată în Baia Mare în 12 tranşe egale 

Investiţii = 50% din profitul net ce urmează a fi realizat pe perioada contractului 

(investiţii minimale = 3.107.804 RON cu TVA) 

Durata

contractului

8 ani începând cu data de 1 ianuarie 2007 (i.e. 01.01.2015) cu posibilitatea de

prelungire cu cel mult 4 ani

Amendamente la

Contract

 HCL 291/2011 ajustează tarifele pentru serviciile de salubrizare – deszăpezire  

 HCL 439/2009 ajustează tarifele pentru serviciile de salubrizare – deszăpezire  

Analiza legalităţii procedurii de atribuire: 

2.1 Aspecte privind formalităţile prealabile iniţierii procedurii de atribuire.

În lumina HG 346/2004, formalităţile prealabile iniţierii procedurii de atribuire a contractului de 

delegare au fost respectate:

 studiul de oportunitate

 caietul de sarcini

 hotărârea de delegare a gestiunii 

Nu deţinem informaţii cu privire la publicarea de către Autoritatea contractantă a anunţului 

privind organizarea licitaţiei (după aprobarea caietului de sarcini, în Monitorul Oficial al României, 

Partea a VI-a, într-un cotidian de difuzare naţională şi într-un cotidian de difuzare).  Cu toate 

acestea, HG 346/2004, baza legală care a fundamentat procedura de atribuire a contractului de 

delegare de gestiune prin concesiune nu menţionează o sancţiune expresă pentru lipsa publicării 

anunţului publicitar. 

2.2. Aspecte privind desfăşurarea procedurii de achiziţie publică

Precizăm că procedura de atribuire – i.e. licitaţia publică deschisă, a fost validată prin participarea 

a cel puţin 2 ofertanţi (S.C. Rosal Grup S.R.L. Bucureşti şi S.C. Drusal S.A. Baia Mare).  Dat fiind 



STRICT CONFIDENŢIAL – SUB PRIVILEGIUL AVOCAT-CLIENT 

(29)

acest lucru, procedura de atribuire a continuat în mod legal, fiind depuse cel puţin 2 oferte care să 

îndeplinească condiţiile prevăzute de HG 346/2004. 

2.3. Aspecte privind atribuirea contractului de achiziţie publică

Autoritatea contractantă a atribuit contractul întreprinderii clasate pe locul 2 – respectiv Rosal, 

după refuzul adjudecatarului – respectiv Drusal, fără reluarea procedurii de licitaţie, aşa cum 

rezultă din dispoziţiile art. 19, prima teză din Contract. Potrivit art. 30 din HG 346/2004 -

„în cazul în care licitaţia publică deschisă nu a condus la desemnarea unui câştigător, se va 

consemna această situaţie într-un proces-verbal, iar în termen de 30 de zile se va organiza o

nouă licitaţie”.

Menţionăm că sancţiunea prevăzută de art. 40 din HG 346/2004 pentru încredinţarea unui 

contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor fără licitaţie publică 

sau unui operator nelicenţiat constituie contravenţie şi se sancţionează cu „amendă de la 

50.000.000 lei la 100.000.000 lei (lei vechi)”.

Cu toate acestea facem precizarea că OUG 60/2001 (sediul materiei achiziţiilor publice) permite 

prin prevederile art. 71 alin. (2) posibilitatea invitării ofertanţilor, în ordinea descrescătoare a 

clasamentului, în vederea încheierii contractului în cazul în care ofertantul declarat câştigător 

refuză semnarea acestuia.  Deşi această prevedere legală nu se indică drept temei legal care să 

reglementeze Contractul, cel mai probabil autoritatea contractanta a considerat OUG 60/2001 ca

fiind aplicabilă în mod inerent. 

Cu toate acestea, practica instanţelor judecătoreşti într-o speţă similară legată de concesionarea 

unui serviciu public de salubrizare este în sensul nereţinerii aplicabilităţii prevederilor OUG 

60/2001 în proceduri fundamentate pe HG. 346/2004 şi Legea nr. 219/1998, cum este cazul 

Contractului, în speţă fiind aplicabile doar prevederile acestor două din urmă acte normative 

(Decizia civilă 469/21.02.2008, Curtea de Apel Bucureşti). 

Având în vedere faptul că art. 52 din HG nr. 216/1999 privind aprobarea normelor metodologicele 

aplicare a Legea nr. 219/1998 prevede în mod expres faptul că „în cazul în care ofertantul declarat

câştigător refuză încheierea contractului, licitaţia va fi anulată, cu reluarea procedurii de

licitaţie publică [...]”, Contractul atribuit Rosal este un contract încheiat cu încălcarea dispoziţiilor 

imperative ale art. 10 din Legea nr. 219/1998 care prevede organizarea unei licitaţii în situaţia 

atribuirii unui contract de servicii publice.  Atât doctrina cât şi practica confirmă sancţiunea 

nulităţii în cazul lipsei licitaţiei publice ca formă de atribuire a concesiunii unei 

activităţi sau serviciu public.

Recomandări referitoare la redactarea clauzelor contractuale: 

Având în vedere modelul asemănător în ceea ce priveşte Contractul  de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de salubrizare din Municipiul Baia Mare nr. 27.279/20.11.2006, recomandările 

noastre de la pct. 1 de mai sus în ceea ce priveşte modificarea clauzelor contractuale se aplică şi 

Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare – deszăpezire din Municipiul 

Baia Mare nr. 29250/14.12.2006.
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3.1.3. Acord - cadru pentru servicii de întreţinere şi amenajare zone verzi în cartierele 

Mun. Baia Mare

Procedură Licitaţie publică deschisă 

Temei legal de

atribuire

Ordonanţă de Urgenţă nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor 

de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii („OUG 34/2006”)

Cocontractant S.C. Rosal Grup S.R.L. Bucureşti 

Contract Acord-cadru de servicii nr. 19630/07.08.2007 („Acordul cadru”)

Obiectul

contractului

Servicii de întreţinere şi amenajare zone verzi în cartierele Mun. Baia Mare (i.e. 

amenajare şi întreţinere de spaţii verzi, servicii de întreţinere a parcurilor) 

Durata

contractului

4 ani de la data semnării (i.e. 07.08.2011) fără posibilitatea de prelungire 

Preţul contractului 2.736.824 lei fără TVA / an 

Posibilitatea de ajustare doar cu indicele inflaţiei 

Amendamente la

Contract /

Contracte

subsecvente

Contract subsecvent de servicii

nr. 452/08.01.2008

08.01.2008 – 31.12.2008

Preţ =3.600.000 lei fără TVA 

Contract subsecvent de servicii

nr. 7294/26.03.2009

Act adiţional nr. 1/01.04.2009  

05.01.2009 – 31.03.2009

Preţ = 900.000 lei fără TVA 

Se modifică durata (05.01.2009 – 

31.12.2009), preţul (2.000.000 lei fără TVA) 

şi cuantumul garanţiei de executare 

Contract subsecvent de servicii

nr. 232/05.01.2011

04.01.2011 – 31.03.2011

Preţ = 160.000 lei fără TVA 

Analiza legalităţii procedurii de atribuire: 

Facem precizarea că, în baza informaţiilor puse la dispoziţia noastră, aspectele procedurale cu 

privire la procedura de licitaţie publică pentru atribuirea Acordului-cadru au fost verificate de către 

Unitatea pentru coordonarea şi verificarea achiziţiilor publice „UCVAP”. În lumina raportului de

activitate întocmit de UCVAP încheiat la data de 09.01.2008 („Raportul”), acolo unde este

aplicabil, am completat datele şi informaţiile puse la dispoziţia noastră cu datele şi informaţiile 

cuprinse în Raport.

3.1 Aspecte privind formalităţile prealabile iniţierii procedurii de atribuire

Precizăm că au fost îndeplinite procedurile prealabile procedurii de atribuire.  Astfel: 

 achiziţia a fost cuprinsă în planul anual de achiziţii al autorităţii contractante; 

 valoarea estimată a contractului a fost de 3.600.000 EUR; 

 procedura de atribuire a fost licitaţia publică deschisă; 

 criteriul de atribuire ales a fost cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic;

 s-au respectat formalităţile de publicitate, respectiv anunţul de participare nr. 15895 a fost 

publicat în Monitorul Oficial nr. 355/06.06.2007 şi în SEAP – cu numărul 

15895/26.05.2007, iar anunţul de participare a fost transmis înspre publicare către Jurnalul 

Oficial în data de 28.05.2007;

 preţul pentru obţinerea documentaţiei de atribuire a fost de 100 lei (în conformitate cu art. 

40 alin. 3 din OuG 34/2006);
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 comisia de evaluare a fost legal numită, şi s-au întocmit declaraţiile de imparţialitate şi 

confidenţialitate. 

3.2. Aspecte privind desfăşurarea procedurii de achiziţie publică

Potrivit Raportului procedura de atribuire a fost legal desfăşurată: 

 au fost respectate termenele privind derularea procedurii (fiind respectate prevederile art. 75

din OuG 34/2006);

 la şedinţa de deschidere a ofertelor, s-au înregistrat oferte de la S.C. Rosal Grup S.R.L. 

Bucureşti, S.C. Compania Romprest S.A. Otopeni, S.C. GDO Mov S.R.L. Baia Mare (ofertă 

care a fost respinsă datorită lipsei garanţiei de participare); 

 oferta declarată câştigătoare a fost cea a  S.C. Rosal Grup S.R.L. Bucureşti; 

 S.C. Compania Romprest S.A. Otopeni a depus contestaţie la Consiliul Naţional de 

Soluţionare a Contestaţiilor („CNSC”), blocând astfel finalizarea procedurii de atribuire.

3.3. Aspecte privind atribuirea contractului de achiziţie publică

Detaliem că, în baza informaţiilor puse la dispoziţia noastră: 

 autoritatea contractantă a comunicat rezultatul procedurii către S.C. Compania Romprest 

S.A. Otopeni în data de 30.07.2007 prin comunicarea nr. 18361/27.07.2007;

 contestaţia S.C. Compania Romprest S.A. Otopeni depusă în data de 09.08.2007, a fost 

respinsă prin Decizia CNSC nr. 3797/2C2/2757 din data de 10.12.2007 („Decizia CNSC”); 

 potrivit art. 205 alin. (1) din OuG 34/2006, autoritatea contractantă avea dreptul de a 

încheia contractul de achiziţie publică numai după împlinirea termenului de 15 zile de la data 

transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii (respectiv - 16.08.2007, s.n. 

D&B);

 Acordul-cadru s-a semnat în data de 07.08.2007;

 autoritatea contractantă a publicat anunţul de atribuire nr. 30235/23.04.2008 (transmis 

către SEAP şi către Jurnalul Oficial în data de 22.04.2008). 

Subliniem faptul că: 

 în baza art. 205 alin. (3) din OuG 34/2006, sancţiunea pentru nerespectarea termenului 

prevăzut de art. 205 alin. (1) din OuG 34/2006 este nulitatea absolută; 

 în baza art. 277 alin. (1) din OuG 34/2006 (forma în vigoare în 2007) – „depunerea

contestaţiei în faţa Consiliului suspendă de drept procedura de atribuire până la data 

soluţionării contestaţiei de către Consiliu. Contractul încheiat în perioada de suspendare a

procedurii de atribuire este lovit de nulitate absolută.

În lumina informaţiilor puse la dispoziţia noastră, autoritatea contractantă  a încheiat Acordul-

cadru înainte de trecerea termenului de 15 zile de la data comunicării (i.e. 16.08.2007) şi 

totodată înainte de soluţionarea de către CNSC a contestaţiei S.C. Compania Romprest S.A. 

Otopeni (i.e. înainte de data de 10.12.2007), ca atare, în opinia noastră, în măsura în care 

nu există şi alte date şi informaţii care să circumstanţieze starea de fapt detaliată 

mai sus,  Acordul-cadru este lovit de nulitate absolută.

Totodată, fără a contrazice cele de mai sus, potrivit art. 56 alin. (1) litera (a) din OUG 34/2006, 

autoritatea contractantă avea obligaţia de a transmite spre publicare un anunţ de atribuire în cel 

mult 48 de zile după ce a finalizat procedura de atribuire  prin încheierea acordului-cadru.  
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Indiferent că acest termen îl calculăm în mod legal de la data Deciziei CNSC (i.e. 12.07.2007) sau de 

la data încheierii Acordului-cadru (i.e. 07.08.2007), termenul pentru publicarea anunţului de 

atribuire nu a fost respectat.  Astfel, potrivit art. 293 literele (d) şi (e)din OuG 34 /2006 – „d) 

aplicarea altor proceduri de atribuire decât a celor care sunt prevăzute de prezenta ordonanţă de 

urgenţă”, şi „e) încălcarea regulilor de transparenţă şi publicitate” constituie contravenţie 

sancţionabilă cu amenda cuprinsă între 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON) – în baza art. 294 alin. 

(1) din OuG 34/2006.

În subsidiar, subliniem faptul că în baza art. 145 din OuG 34/2006, „atunci când atribuie un

contract de achiziţie publică pe baza prevederilor dintr-un acord-cadru, autoritatea contractantă 

nu are dreptul de a impune sau de a accepta modificări substanţiale ale

elementelor/condiţiilor stabilite iniţial prin acordul-cadru respectiv”.  Considerăm că majorarea 

substanţială a preţului Acordului-cadru pentru anul 2008, realizată prin contractul subsecvent de 

servicii nr. 452 se subscrie acestei interdicţii de drept public. 
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3.1.4. Contract de delegare a serviciului de reabilitare şi modernizare a sistemului de 

iluminat public, arhitectural, ornamental, stradal, al clădirilor de patrimoniu şi al 

Stadionului Municipal din Mun. Baia Mare

Procedură Concurs de soluţii urmat de negociere cu o singură sursă 

Temei legal de

atribuire

Ordonanţă de Urgenţă nr. 60 din 25 aprilie 2001 privind achiziţiile publice 

(„OuG 60/2001”)

Hotărârea Guvernului nr. 461 din 9 mai 2001 pentru aprobarea normelor de 

aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile 

publice („HG 461/2001”)

Ordinul comun al ministerului finanţelor şi al ministerului lucrărilor publice, 

transporturilor şi locuinţei nr. 1013/873/2001 („Ordinul 1013/873/2001”)

Cocontractant S.C. Luxten Lighting Company S.A. – Sucursala Bucureşti („Luxten”)

Contract Contract de delegare a serviciului de iluminat public nr. 5944/15.12.2003

(înregistrat la Primăria Mun. Baia Mare sub nr. 1020/20.01.2004) – 

„Contractul de delegare”

Obiectul

contractului

Serviciul de iluminat public al Mun. Baia Mare („SIP”)

Durata

contractului

8 ani de la data aprobării sale de către Consiliul Local Baia Mare, cu posibilitate 

de prelungire

Preţul contractului 1. lucrări de reabilitare: executarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a 

sistemului de iluminat public, arhitectural, ornamental stradal, al clădirilor de 

patrimoniu şi stadionului din municipiul Baia Mare = 6.125.000 Euro fără TVA 

2. lucrări de întreţinere, menţinere şi consum de energie electrică: max. 20.000

Euro fără TVA 

Amendamente La

Contract

Act adiţional nr. 

1/04.10.2004

- se modifică cuantumul datorat pentru prestaţiile 

aferente capitolului reabilitare, la o rată de minim 

50.055 Euro fără TVA 

Act adiţional nr. 

2/01.11.2004

- Luxten dobândeşte dreptul de a oferi către terţi a 

serviciului de furnizare de energie electrică pentru 

panourile de publicitate luminoase

Act adiţional nr. 

3/26.06.2006

- lucrările de reabilitare, obiectivul stadion se 

înlocuieşte cu obiectivele anexă la Actul adiţional nr. 3 

- începând cu luna iulie 2006, rata lunară de rambursat 

se modifică la 68.984,27 Euro fără TVA 

Act adiţional nr. 

4/[fără dată 

menţionată – iulie 

2007]

- lucrările de reabilitare se suplimentează cu obiectivele 

anexă la Actul adiţional nr. 4 (în valoare de 412.303,01 

Euro fără TVA) şi vor fi executate în 8 luni de la 

obţinerea autorizaţiei de construcţie 

Act adiţional nr. 

5/28.10.2008

- lucrările de reabilitare se suplimentează cu obiectivele 

anexă la Actul adiţional nr. 5 (în valoare de 898.564 

Euro fără TVA) şi vor fi executate în 8 luni de la 

obţinerea autorizaţiei de construcţie 
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Analiza legalităţii procedurii de atribuire: 

În considerarea datei la care a fost redactată documentaţia de atribuire, considerăm că sunt 

aplicabile dispoziţiile OUG 30/2001 – la care se face trimitere atât în cuprinsul Contractului, cât şi 

în Legea nr. 326 din 28 iunie 2001 a serviciilor publice de gospodărie comunală („Legea

326/2001”), atât procedurii de achiziţie publică, cât şi Contractului. 

4.1. Aspecte privind formalităţile prealabile iniţierii procedurii de atribuire

În baza informaţiilor puse la dispoziţia noastră, înţelegem următoarele: 

 comisia de evaluare a fost numită prin Dispoziţia primarului nr. 1054/15.12.2003, 

 documentaţia de atribuire a fost redactată în august 2002, 

 criteriul ales a fost oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic,

 prin Hotărârea Consiliului Local nr. 699/2003 se aprobă atribuirea contractului de delegare 

a serviciului de reabilitare şi modernizare a sistemului de iluminat public, arhitectural, 

ornamental, stradal, al clădirilor din Mun. Baia Mare şi al stadionului municipal din Baia 

Mare societăţii Luxten. 

Nu putem oferi alte detalii cu privire la procedura de achiziţie publică, din lipsă de informaţii. 

4.2. Aspecte privind desfăşurarea procedurii de achiziţie publică

Nu au fost puse la dispoziţia noastră informaţii care să ne permită analizarea actelor realizate în 

cadrul procedurii de achiziţie publică din perspectiva respectării prevederilor legale aplicabile. 

4.3. Aspecte privind atribuirea contractului de achiziţie publică

Nu au fost puse la dispoziţia noastră informaţii care să ne permită analizarea respectării 

prevederilor legale aplicabile.

Totodată, facem precizarea că în baza OUG 60/2001 şi HG 461/2001, deşi nu exista o prevedere 

expresă la acea vreme, modificarea substanţială a obiectului contractului de achiziţie publică 

încalcă principiile legislaţiei de achiziţii publice, şi poate fi interpretată drept o nouă atribuire (fără 

respectarea regulilor de transparenţă şi publicitate) atât pentru prestaţiile suplimentare care 

depăşesc obiectul contratului iniţial ce fac obiectul actelor adiţionale nr. 4 şi nr. 5 dar şi în ceea ce 

priveşte înlocuirea parţială obiectului Contractului astfel cum este aceasta reglementată prin actul 

adiţional nr. 5.  De altfel, încălcarea principiile legislaţiei de achiziţii publice este sancţionată 

contravenţional de OUG 60/2001 în cadrul art. 98, fapta sancţionată fiind – „efectuarea unei

achiziţii publice prin eludarea sau încălcarea prevederilor OUG 60/2001 şi ale actelor normative 

emise în aplicarea acesteia”.  Totodată, suntem de opinie că o astfel de încălcare a legii

confirmată prin calificarea sa ca şi contravenţie, poate fi calificată de asemenea ca fiind un 

caz de  fraudă la lege, faptă care atrage după sine sancţiunea nulităţii absolute în cazul dovedirii 

sale.
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Remedii pentru situaţiile de neexecutare corespunzătoare a obligaţiilor 

contractuale:

a) Despăgubiri 

Menţionăm în prealabil că nu deţinem documente din care să rezulte modalitatea de executare a 

obligaţiilor de către Luxten.  

 Potrivit art. 8 din Contract termenul de execuţie a prestaţiilor privind modernizarea, 

reabilitarea, extinderea şi realizarea S.I.P. este de 8 ani de la obţinerea autorizaţiei de 

construire.

 În caz de nerespectare a termenului de 8 luni, Gestionarul datorează Titularului penalităţi de 

0,25% / zi pentru investiţia nerealizată.  

 În cazul în care termenul de 8 luni nu a fost respectat, Titularul avea la dispoziţie o acţiune 

prin care putea solicita daunele prevăzute în Contract. Acţiunea este supusă termenului de

prescripţie de 3 ani.  Totuşi, există hotărâri în practica instanţelor judecătoreşti conform 

cărora termenul de prescripţie aplicabil este cel de 5 ani prevăzut de Codul de procedură 

fiscală, întrucât aceste sume constituie venituri bugetare.  În acest sens menţionăm Decizia 

nr. 1352/CA/2009 a Curţii de Apel Alba Iulia – Secţia de contencios administrativ şi fiscal. 

Competenţa soluţionării acţiunii aparţine Secţiei comerciale a Tribunalului.  Totuşi, nu 

îmbrăţişăm această din urmă opinie, noi considerând aplicabil termenul de prescripţie de 3 

ani.

 Potrivit art. 10.1. din Contract, în caz de neîndeplinire a programului lunar de prestaţie din 

vina Gestionarului, acesta va plăti Titularului penalităţi în valoare de 2,5% din valoarea 

lucrărilor neefectuate.  Penalizările nu vor fi aplicate decât în cazul în care întârzierea sau 

greşeala de calcul au făcut obiectul unei comunicări scrise de către Titular către Gestionar 

într-un termen de 15 zile de la constatare.

 În cazul în care condiţiile prevăzute de art. 10.1. sunt îndeplinite, Titularul are la îndemână o 

acţiune supusă termenului de prescripţie de 3 ani (a se vedea comentariile de la punctul 

anterior în ceea ce priveşte termenul de prescripţie).  

 Atragem atenţia şi asupra art. 10.3. din Contract, care prevede că nicio penalitate nu va putea 

fi aplicată pentru prestaţiile efectuate conform art. 9.1. din momentul în care deconturile 

lunare ale prestaţiilor avute în vedere va fi semnat fără obiecţiuni de Titular. 

 Gestionarul răspunde şi pentru viciile lucrărilor, în condiţiile legii.  

 Potrivit art. 14.1., atunci când prin Contract nu se prevede altfel, partea în culpă datorează 

celeilalte părţi despăgubiri conform dispoziţiilor Codului Civil pentru prejudiciile aduse prin 

neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor sale.  De asemenea vor fi 

datorate despăgubiri şi când una dintre părţi, în mod culpabil, îngreunează executarea 

obligaţiilor de cealaltă parte.  Cuantumul despăgubirilor va fi stabilit de o comisie paritară 

constituită din experţi desemnaţi de ambele părţi. În cazul neînsuşirii rezultatului expertizei,  

părţile convin ca litigiul să fie soluţionat de instanţa de judecată competentă.  Acţiunea 

pentru obligarea la plata de despăgubiri este supusă termenului de prescripţie de 3 ani şi este 

de competenţa Secţiei comerciale a Tribunalului (a se vedea comentariile de mai sus în ceea 

ce priveşte termenul de prescripţie).  
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b) Pentru posibilitatea rezilierii Contractului în cazul nerespectării 

obligaţiilor  a se vedea  pct. 4 de mai jos 

1. Posibilităţile de îmbunătăţire a Contractului 

Rezilierea

Referitor la rezilierea contractului pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către una din 

părţile Contractului, recomandăm inserarea unui pact comisoriu de ultim grad cu formularea 

„Contractul se desfiinţează de drept, fără a fi necesare punerea în întârziere, îndeplinirea vreunor 

formalităţi prealabile sau intervenţia vreunei instanţe judecătoreşti sau arbitrale, debitorul 

obligaţiei fiind de drept în întârziere prin simplul fapt al neexecutării …”.  Menţionăm că potrivit 

art. 1553 din Noul Cod Civil, pactul comisoriu produce efecte dacă prevede, în mod expres, 

obligaţiile a căror neexecutare atrage rezilierea de drept.  De asemenea, rezilierea este subordonată 

punerii în întârziere a debitorului, afară de cazul în care s-a convenit că ea va rezulta din simplul 

fapt al neexecutării. 

Art. 9.2.1. din Contract privind lucrările de întreţinere şi menţinere executate 

de gestionar

Potrivit art. 9.2.1. din Contract, Titularul se angajează să plătească lunar contravaloarea lucrărilor 

de întreţinere, menţinere, executate de gestionar la preţuri unitare stabilite în ofertă.  Valoarea 

lucrărilor de întreţinere şi menţinere va fi de maxim 20.000 EURO/ lună fără TVA, fiind decontată 

lunar pe baza recepţiei lucrărilor fizice decontate de titular şi confirmate de reprezentanţii acestora. 

Considerăm că această clauză necesită clarificări în ceea ce priveşte valoarea lucrărilor de 

menţinere şi întreţinere ce se pot efectua lunar.  Recomandăm reglementarea situaţiei în sensul 

amendării prevederilor contractuale după cum urmează – Gestionarul este obligat să efectueze 

toate lucrările necesare de întreţinere şi menţinere într-o lună, fără a putea factura peste pragul de 

20.000 EURO stabilit prin Contract.  Apreciem că este necesar să fie prevăzută expres posibilitatea 

reportării sumelor nefacturate într-o lună în care s-a atins pragul de 20.000 EURO într-o lună 

ulterioară în care nu s-a atins pragul de 20.000 EURO.  

Modalitatea de indexare a preţurilor şi tarifelor 

Potrivit art. 9.2.3. din Contract,  preţurile stabilite la art. 9.1.1 şi 9.2 şi preţurile tarifelor unitare 

prevăzute în anexele 1a şi 1b şi 1c se indexează după cum urmează: 

 pentru energie funcţie de tarifele stabilite de ANRE; 

 pentru întreţinere şi menţinere funcţie de modificarea cursului leu / euro referinţa fiind 

cursul de 32.322 lei/ EURO la data de 29.02.2002;

 pentru reabilitare funcţie de modificarea cursului leu / euro referinţa fiind cursul de 32.322 

lei/ EURO la data de 29.02.2002.

Cu privire la preţurile şi tarifele prezentate în Anexele la Contract

Pentru o mai mare transparenţă a preţurilor şi tarifelor, în ceea ce priveşte preţurile stabilite în 

Anexele la Contract, considerăm că acestea ar trebui defalcate pe două componente: preţul 

articolului şi valoarea manoperei. 



STRICT CONFIDENŢIAL – SUB PRIVILEGIUL AVOCAT-CLIENT 

(37)

Posibilitatea instituirii unor termene de prescripţie mai lungi pentru 

acţiunile având ca obiect plata despăgubiri pentru neexecutarea obligaţiilor 

de către Gestionar

În conformitate cu Noul Cod Civil aplicabil de la 01.10.2011, este posibilă introducerea unor 

termene de prescripţie mai lungi pentru solicitarea despăgubirilor din partea Gestionarului, 

termenul maxim fiind de 10 ani.

2. Modalităţi de denunţare şi reziliere sau prelungire a Contractului  

a. Denunţarea/ rezilierea Contractului 

- Rezilierea pentru neexecutarea obligaţiilor de către Gestionar 

Art. 13.3 prevede posibilitatea rezilierii contractului pentru neexecutarea corespunzătoare a 

obligaţiilor, însă nu este instituit un pact comisoriu în acest sens, astfel încât rezilierea contractului 

trebuie dispusă de instanţă.  Acţiunea în reziliere este supusă termenului de prescripţie de 3 ani şi 

competenţa soluţionării acesteia revine Secţiei comerciale a Tribunalului. 

Totuşi, având în vedere stadiul derulării Contractului, care urmează a expira în perioada imediat 

următoare, o eventuală reziliere ar fi lipsită de efecte practice, întrucât nu poate opera decât 

pentru viitor, prestaţiile deja efectuate nemaiputând fi restituite. 

- Denunţarea în cazul stării de insolvenţă a Gestionarului  

Potrivit art. 13.1, Contractul încetează de plin drept în situaţia în care Gestionarul este declarat în 

starea de încetare de plăţi sau intră în lichidare, notificată în scris în termen de 10 zile de la 

declararea stării de fapt sau de la data constatării stării de insolvabilitate sau dacă a abandonat într-

o manieră explicită şi irevocabilă Contractul.  Această clauză este nulă pentru situaţia referitoare la 

starea de insolvenţă, având în vedere prevederile art. 86 alin. (1) din Legea insolvenţei nr. 85/2006, 

conform cărora „Contractele în derulare se consideră menţinute la data deschiderii procedurii.  

Orice clauze contractuale de desfiinţare a contractelor în derulare pentru motivul deschiderii 

procedurii sunt nule.” În acest caz Titularul are posibilitatea de a notifica administratorul judiciar/

lichidatorul cu privire la denunţarea contractului, notificare la care acesta este obligat să răspundă 

în termen de 30 de zile. În lipsa unui astfel de răspuns, administratorul judiciar / lichidatorul nu va 

mai putea cere executarea contractului.

- Denunţarea unilaterală din partea Titularului în cazul în care interesul public o 

impune

Titularul are posibilitatea denunţării Contractului în cazul în care interesul local o impune. 

- Denunţarea în cazul în care executarea Contractului devine dezavantajoasă pentru 

Titular

Art. 18.1 din Contract mai prevede că, în cazul în care neexecutarea acestuia devine dezavantajoasă 

pentru oricare dintre părţi, din motive neimputabile lor, părţile pot proceda la renegocierea 

contractului astfel încât să fie restabilit echilibrul contractual avut în vedere la data semnării 

acestuia.
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b. Posibilitatea de prelungire a Contractului

Art. 3.2. din Contract prevede posibilitatea prelungirii acestuia prin acordul părţilor, prin act 

adiţional negociat de părţi până în momentul expirării contractului.  

În acest sens precizăm că autoritatea de concurenţa s-a pronunţat recent prin Decizia nr. 

58/13.XI.2009 referitoare la încălcarea art. 9 alin. (1) din Legea concurenţei nr.21/1996, 

republicată, de către autorităţile administraţiei publice locale din municipiul Bucureşti, prin 

intervenţiile acestora pe piaţa serviciului de salubrizare a localităţilor asupra modului în care 

autorităţile contractante care sunt responsabile de atribuirea contractelor de salubrizare restrâng 

concurenţa pe piaţă prin durata contractelor atribuite şi prelungirea acestora fără o fundamentare 

economică. 

Considerăm că concluzia autorităţii de concurenţă trebuie avută în vedere la toate contractele care 

impun o perioadă de executare mare.  Astfel, durata contractului de delegare a serviciului

public de salubrizare încheiat (s.n. şi alte tipuri contracte) trebuie să fie stabilită în 

baza unei fundamentări clare şi obiective, raportate la activitatea de salubrizare ce 

face efectiv obiectul contractului, astfel încât să nu se limiteze concurenţa mai mult 

decât este necesar pentru amortizarea investiţiei.

De altfel, aceeaşi decizie citează ANRSC, potrivit căruia durata unui contract de delegare a gestiunii 

poate fi prelungită pentru motive de interes general, cu cel mult 2 ani şi în cazul în care 

operatorul, la cererea autorităţii administraţiei publice locale şi pentru buna executare a serviciului 

de salubrizare, a realizat investiţii care nu ar putea fi amortizate în termenul rămas până la 

expirarea contractului iniţial decât printr-o creştere excesivă a tarifelor şi taxelor. 

Totodată, trebuie avut în vedere faptul că contractele de exclusivitate de lungă durată, respectiv 

prelungirea automată a duratei acestor contracte, conduc la reducerea presiunilor concurenţiale din 

partea celorlalte societăţi interesate să intre pe piaţă şi creează un avantaj nejustificat pentru 

agentul economic contractant.
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Analiza legalităţii procedurii de atribuire 

5.1. Aspecte privind formalităţile prealabile iniţierii procedurii de atribuire

În baza informaţiilor puse la dispoziţia noastră: 

 prin Dispoziţia Primarului nr. 111/23.01.2006 se numeşte comisia de evaluare şi se aprobă 

„licitaţia deschisă” ca procedură de atribuire a Contractului; 

3.1.5. Contract de lucrări pentru gestionarea şi întreţinerea străzilor din Mun. Baia Mare – 

pachetele 1, 3

Procedură Licitaţie deschisă pentru 342 de străzi cu suprafaţa totală de 1.592.261 mp 

(divizat în 3 pachete)

Temei legal de

atribuire

Ordonanţa de Urgenţă nr. 60/2011 privind achiziţiile publice („OuG 60/2001”)

Hotărârea Guvernului nr. 461/2001 de aprobare a normelor metodologice („HG

461/2001”)

Ordinul comun al Ministrului Finanţelor şi al Ministrului Lucrărilor Publice, 

Transporturilor şi Locuinţei nr. 1014/2001 („Ordinul 1014/2001”)

Cocontractant S.C. Drusal S.A Baia Mare („Drusal”)

Contract Contract de execuţie de lucrări nr. 10597/19.04.2006 (pachete 1, 3) – 

„Contractul”

Obiectul

contractului

Gestiunea şi întreţinerea străzilor din Mun. Baia Mare prin: 

 reabilitarea reţelei stradale, prin aducerea acesteia la un nivel tehnic 

superior, nivel menţinut pe întreaga durată a Contractului 

 întreţinerea întregii reţele stradale 

Durata

contractului

5 ani de la data intrării în vigoare a contractului (data semnării) 

Amendamente la

Contract

Contractul de cesiune a Contractului

din data de nr. 1176/01.04.2010

- cesiunea Contractului între Drusal

(cedent) şi S.C. DrusalConstruct S.A. 

(„DrusalConstruct” - cesionar), cu

acordul autorităţii contractante 

- Drusal îşi cesionează în totalitate 

drepturile şi obligaţiile derivate din 

Contract;

Actul adiţional nr. 

7323/1/A/02.04.2010

– modificarea Drusal în

DrusalConstruct ca urmare a

Contractului de cesiune între Drusal şi 

DrusalConstruct din 31.03.2010;

Actul adiţional nr. 7842/31.03.2011  – modificarea duratei Contractului

până la data atribuirii de către 

autoritatea contractantă a acordului-

cadru dar nu mai târziu de 31.10.2011;

- modificare duratei nu are impact

asupra preţului Contractului, ultima 

ajustare fiind posibilă înainte de data 

de 19.04.2011
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 anunţul de participare la procedura de atribuire a fost transmis înspre publicare în data de 

26.10.2006.

Precizăm faptul că nu ne-au fost puse la dispoziţie şi alte informaţii cu privire la modul în care 

autoritatea contractantă a înţeles să respecte prevederile legale prealabile iniţierii procedurii de 

achiziţie publică de lucrări (în special, nu am primit informaţii cu privire la modalitatea în care a 

fost estimat preţul contractului de lucrări).  

5.2. Aspecte privind desfăşurarea procedurii de achiziţie publică

Înţelegem că: 

 potrivit Procesului-verbal de examinare şi adjudecare a ofertei câştigătoare nr. 6721, 6723, 

6715/2006 la procedura de achiziţie publică au participat în calitate de ofertanţi Intracom, 

Drusal S.A. Baia Mare, Jaop - Sociedade de Empreitadas S.A. Portugalia.

Nu deţinem informaţii cu privire la alte detalii legate de derularea procedurii de achiziţie publică 

(de exemplu, nu ni s-au pus la dispoziţie  informaţii cu privire la data la care rezultatul procedurii 

de atribuire a fost comunicat participanţilor la procedura de achiziţie, eventuale contestaţii, etc). 

5.3. Aspecte privind atribuirea contractului de achiziţie publică

În baza informaţiilor puse la dispoziţia noastră: 

 Procesul-verbal de examinare şi adjudecatare a ofertei câştigătoare a fost întocmit în data de 

27.03.2006,

 anunţul de atribuire a Contractului a fost transmis înspre publicare în Monitorul Oficial în data 

de 10.05.2006 pentru atribuire,

Facem precizarea că anunţul de atribuire a fost trimis înspre publicare în termenul prevăzut de 

OUG 60/2001, respectiv 30 de zile de la data încheierii Contractului.

Comentarii cu privire la încheierea şi executarea Contractului

Cesiunea contractului

Având în vedere divizarea societăţii Drusal SA, prin contractul de cesiune încheiat în data de 

31.03.2010 între SC Drusal SA şi SC Drusalconstruct SA a avut loc cesiunea Contractului încheiat 

cu autoritatea contractantă, SC Drusalconstruct SA devenind astfel executant al Contractului, 

această operaţiune fiind avizată de autoritatea contractantă prin existenţa semnăturii şi ştampilei 

acesteia pe contractul de cesiune. S ubliniem, totodată, faptul că la art. 6 din contractul de

cesiune se prevede „descărcarea de gestiune” a cedentului SC Drusal SA.

În plus, prin Actul adiţional nr. 7323/1/A/02.04.2010 a fost modificat Contractul în sensul 

înlocuirii executantului SC Drusal SA cu SC Drusalconstruct SA, având în vedere intervenirea

cesiunii Contractului.

În ceea ce priveşte dispoziţiile contractuale privind cesiunea, acestea conţin o reglementare 

contradictorie, în sensul că în art. 25.1. din Contract se prevede posibilitatea cesiunii

contractului numai dacă se obţine „acordul scris prealabil al achizitorului” în timp ce art.
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9.1 din actul intitulat „Documentul pentru gestionarea şi întreţinerea străzilor din Municipiul 

Baia Mare în perioada de valabilitate a contractului, pe baza criteriilor de performanţă (nivele de 

serviciu)” care constituie Anexa nr. 1 la Contract – fiind deci o parte integrantă a acestuia, se 

prevede că „Investitorul nu va putea cesiona drepturile şi obligaţiile ce decurg din 

contract şi nici nu va putea garanta executarea altor obligaţii cu drepturile 

rezultate din acest contract”.

De asemenea, art. 25.2. din Contract prevede că „Cesiunea nu va exonera executantul de

nicio responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin 

contract”.

Facem precizarea că referitor la posibilitatea cesiunii contractului de achiziţie, nici OUG 61/2001, 

nici HG 461/2001 şi nici Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii („OUG 34/2006”) nu conţin dispoziţii relevante. 

Cu toate acestea, din interpretarea dispoziţiilor legale precum şi din opiniile exprimate în doctrină, 

contractul de achiziţie publică este calificat drept un contract intuitu personae, a cărui cesiune nu 

poate fi primită deoarece într-un asemenea caz s-ar ajunge chiar la eludarea scopului actului 

normativ – acela de a asigura respectarea principiilor transparenţei, a tratamentului egal şi a liberei 

concurenţe dintre ofertanţi.  În acest sens sunt şi recomandările ANRMAP care acceptă numai o 

cesiune a dreptului de a încasa valoarea serviciilor prestate în beneficiul autorităţii contractante. 

Chiar şi în ipoteza în care am admite posibilitatea cesionării Contractului, în cazul de faţă a avut loc 

însăşi o încălcare a prevederilor contractuale, executantul iniţial descărcându-se de gestiune în 

condiţiile în care potrivit art. 25.2 din Contract acesta urma să păstreze răspunderea privind 

îndeplinirea obligaţiilor iniţiale asumate. 

În concluzie, suntem de părere că prin cesiunea Contractului a avut loc o încălcare a procedurii de 

achiziţie publică, existând aşadar riscul ca autoritatea contractantă să fie sancţionată 

contravenţional în conformitate cu dispoziţiile OUG nr. 61/2002 şi Ordonanţei Guvernului nr. 

2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.  

I. Recomandări referitor la redactarea clauzelor contractuale

Rezilierea

Referitor la rezilierea contractului pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către una din 

părţile Contractului, având în vedere că în Contract se prevede numai posibilitatea de a solicita 

instanţei de judecată să pronunţe rezilierea, recomandăm inserarea unui pact comisoriu de ultim 

grad cu formularea „Contractul se desfiinţează de drept, fără a fi necesare punerea în întârziere, 

îndeplinirea vreunor formalităţi prealabile sau intervenţia vreunei instanţe judecătoreşti sau 

arbitrale, debitorul obligaţiei fiind de drept în întârziere prin simplul fapt al neexecutării …”

În ceea ce priveşte clauza de denunţare unilaterală în cazul în care interesul local o impune 

prevăzută de art. 24 alin. (2) din Contract, recomandăm ca plata corespunzătoare pentru 

îndeplinirea părţii din contract să conţină o reglementare expresă privind necesitatea existenţei 

recepţiei efective a lucrărilor efectuate până la momentul denunţării. 
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Penalităţi de neexecutare

Referitor la penalităţile stipulate în Contract în sarcina executantului pentru neîndeplinirea

corespunzătoare a obligaţiilor asumate – de 0,1% din valoarea contractului, potrivit comentariilor 

şi explicaţilor din cadrul Secţiunii I de mai sus, considerăm că formularea este extrem de imprecisă 

întrucât preţul contractului nu este expres determinat fiind determinabil în funcţie de volumul 

lucrărilor efectuate.  Astfel, pentru a evita aşteptarea finalizării contractului în vederea aflării valorii 

finale a contractului., recomandăm calcularea respectivelor penalităţi la o valoare estimată a 

contractului care să fie prevăzută de părţi în concret în contract.  

Mai mult decât atât, Contractul prevede aplicabilitatea unei asemenea penalităţi numai în cazul în 

care neîndeplinirea obligaţiilor este datorată culpei exclusive a executantului, care va trebui 

dovedită de autoritatea contractantă, motiv pentru care recomandăm ca executantul să fie 

prezumat a fi în culpă prin simplul fapt al neîndeplinirii de către acesta a obligaţiei contractuale în 

cauză. 

Procedură efectuare lucrări şi servicii

Având în vedere faptul că preţul este prevăzut pe unitatea de măsură, recomandăm introducerea 

unei proceduri care să prevadă acordul Autorităţii contractante în ceea ce priveşte nu numai 

categoria de lucrare ce trebuie efectuată cât şi constatarea prealabilă pe bază de deviz estimativ a  

tuturor operaţiunilor şi serviciilor pe care le presupune respectiva lucrare, sub sancţiunea neplăţii 

preţului aferent.  Practic, conform acestei proceduri, Autoritatea contractantă ar trebui să confirme 

anterior prestării serviciilor necesitatea efectuării tuturor părţilor componente ale lucrării estimate 

prin deviz.

Cesiunea contractului

Deşi atât reglementarea anterioară cât şi cea curentă nu conţin dispoziţii exprese privind interdicţia 

de cesiune a contractului de achiziţie publică, atât interpretarea dată de doctrină cât şi de ANRMAP 

sunt în sensul că o asemenea ipoteză este contrară scopului achiziţiilor publice astfel încât este 

recomandabil ca în contractele viitoare să se prevadă expres interdicţia cesiunii. 

3.1.6.  Contract de lucrări pentru gestionarea şi întreţinerea străzilor din Mun. Baia Mare – 

pachetul 2

Procedură Licitaţie deschisă pentru 342 de străzi cu suprafaţa totală de 1.592.261 mp 

(divizat în 3 pachete)

Temei legal de

atribuire

Ordonanţa de Urgenţă nr. 60/2001 privind achiziţiile publice („OuG 60/2001”)

Hotărârea Guvernului nr. 461/2001 de aprobare a normelor metodologice („HG

461/2001”)

Ordinul comun al Ministrului Finanţelor şi al Ministrului Lucrărilor Publice şi al 

Transporturilor şi Locuinţei nr. 1014/2001 privind achiziţiile publice de lucrări 

(„Ordinul 1014/2001”)

Cocontractant S.C. Intracom S.A Baia Mare („Intracom”)

Contract Contract de execuţie de lucrări nr. 10595/19.04.2006 (pachet 2) 

Obiectul

contractului

Gestiunea şi întreţinerea străzilor din Mun. Baia Mare prin: 

 reabilitarea reţelei stradale, prin aducerea acesteia la un nivel tehnic 
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3.1.6.  Contract de lucrări pentru gestionarea şi întreţinerea străzilor din Mun. Baia Mare – 

pachetul 2

superior, nivel menţinut pe întreaga durată a Contractului 

 întreţinerea întregii reţele stradale 

Durata

contractului

5 ani de la data intrării în vigoare a contractului (i.e. 19.04.2011) 

Preţul contractului - se permite actualizarea cu indicele inflaţiei (cu excepţia primelor 12 luni din 

Contract)

Amendamente la

Contract

Actul adiţional nr. 

1/2009 –

 - modificarea modului de constituire a garanţiei de bună 

execuţie 

Actul adiţional nr. 

7844/31.03.2011

– modificarea duratei Contractului până la data 

atribuirii de către autoritatea contractantă a acordului-

cadru dar nu mai târziu de 31.10.2011

 - modificare duratei nu are impact asupra preţului 

Contractului, ultima ajustare fiind posibilă înainte de 

data de 19.04.2011

Analiza legalităţii procedurii de atribuire 

6.1. Aspecte privind formalităţile prealabile iniţierii procedurii de atribuire

În baza informaţiilor puse la dispoziţia noastră: 

 prin Dispoziţia Primarului nr. 111/23.01.2006 se numeşte comisia de evaluare şi se aprobă 

„licitaţia deschisă” ca procedură de atribuire a Contractului; 

 anunţul de participare la procedura de atribuire a fost transmis înspre publicare în data de 

26.10.2006.

Precizăm faptul că nu ne-au fost puse la dispoziţie şi alte informaţii cu privire la modul în care 

autoritatea contractantă a înţeles să respecte prevederile legale prealabile iniţierii procedurii de 

achiziţie publică de lucrări (în special, nu am primit informaţii cu privire la modalitatea în care a 

fost estimat preţul contractului de lucrări).  

6.2. Aspecte privind desfăşurarea procedurii de achiziţie publică

Înţelegem că: 

 potrivit Procesului-verbal de examinare şi adjudecare a ofertei câştigătoare nr. 6721, 6723, 

6715/2006 la procedura de achiziţie publică au participat în calitate de ofertanţi Intracom, 

Drusal S.A. Baia Mare, Jaop - Sociedade de Empreitadas S.A. Portugalia.

Nu deţinem informaţii cu privire la alte detalii legate de derularea procedurii de achiziţie publică 

(de exemplu, nu ni s-au pus la dispoziţie informaţii cu privire la data la care rezultatul procedurii de 

atribuire a fost comunicat participanţilor la procedura de achiziţie, eventuale contestaţii, etc). 

6.3. Aspecte privind atribuirea contractului de achiziţie publică

În baza informaţiilor puse la dispoziţia noastră: 

 Procesul-verbal de examinare şi adjudecatare a ofertei câştigătoare a fost întocmit în data de 

27.03.2006,
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 anunţul de atribuire a Contractului a fost transmis înspre publicare în Monitorul Oficial în data 

de 10.05.2006 pentru atribuire,

Facem precizarea că anunţul de atribuire a fost trimis înspre publicare în termenul prevăzut de 

OUG 60/2001, respectiv 30 de zile de la data încheierii Contractului.

Comentarii cu privire la încheierea şi executarea Contractului: 

I. Recomandări referitoare la redactarea clauzelor contractuale

Rezilierea

Referitor la rezilierea contractului pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către una din 

părţile Contractului, având în vedere că în Contract se prevede numai posibilitatea de a solicita 

instanţei de judecată să pronunţe rezilierea, recomandăm inserarea unui pact comisoriu de ultim 

grad cu formularea „Contractul se desfiinţează de drept, fără a fi necesare punerea în întârziere, 

îndeplinirea vreunor formalităţi prealabile sau intervenţia vreunei instanţe judecătoreşti sau 

arbitrale, debitorul obligaţiei fiind de drept în întârziere prin simplul fapt al neexecutării …”

În ceea ce priveşte clauza de denunţare unilaterală în cazul în care interesul local o impune 

prevăzută de art. 24 alin. (2) din Contract, recomandăm ca plata corespunzătoare pentru 

îndeplinirea părţii din contract să conţină o reglementare expresă privind necesitatea existenţei 

recepţiei efective a lucrărilor efectuate până la momentul denunţării. 

Penalităţi de neexecutare

Referitor la penalităţile stipulate în Contract în sarcina executantului pentru neîndeplinirea 

corespunzătoare a obligaţiilor asumate – de 0,1% din valoarea contractului, potrivit comentariilor 

şi explicaţilor din cadrul Secţiunii I de mai sus, considerăm că formularea este extrem de imprecisă 

întrucât preţul contractului nu este expres determinat fiind determinabil în funcţie de volumul 

lucrărilor efectuate.  Astfel, pentru a evita aşteptarea finalizării contractului în vederea aflării valorii 

finale a contractului., recomandăm calcularea respectivelor penalităţi la o valoare estimată a 

contractului care să fie prevăzută de părţi în concret în contract.  

Mai mult decât atât, Contractul prevede aplicabilitatea unei asemenea penalităţi numai în cazul în 

care neîndeplinirea obligaţiilor este datorată culpei exclusive a executantului, care va trebui 

dovedită de autoritatea contractantă, motiv pentru care recomandăm ca executantul să fie 

prezumat a fi în culpă prin simplul fapt al neîndeplinirii de către acesta a obligaţiei contractuale în 

cauză. 

Procedură efectuare lucrări şi servicii

Având în vedere faptul că preţul este prevăzut pe unitatea de măsură, recomandăm introducerea 

unei proceduri care să prevadă acordul Autorităţii contractante în ceea ce priveşte nu numai 

categoria de lucrare ce trebuie efectuată cât şi constatarea prealabilă pe bază de deviz estimativ a  

tuturor operaţiunilor şi serviciilor pe care le presupune respectiva lucrare, sub sancţiunea neplăţii 

preţului aferent.  Practic, conform acestei proceduri, Autoritatea contractantă ar trebui să confirme 

anterior prestării serviciilor necesitatea efectuării tuturor părţilor componente ale lucrării estimate 

prin deviz.
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3.2. Analiza contractelor de concesiune

3.2.1 Contractul de concesiune nr. 524/ 03.01.2006 - Billa Invest Construct S.R.L.

Procedură Atribuire directă 

Temei legal de

atribuire

Legea nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicată în 2004  („Legea 50/1991”)

Legea nr. 219/ 1998 privind regimul concesiunilor („Legea 219/1998”)

Hotărârea Consiliului Local Baia Mare nr. 524/ 19.12.2005 privind 

concesionarea directă fără licitaţie („HCL 524/2005”)

Cocontractant Billa Invest Construct S.R.L. („Billa”)

Contract Contract de concesiune nr. 524/ 03.01.2006 („Contractul”)

Obiectul

contractului

Concesiunea terenului situat în Baia Mare, str. George Coşbuc nr. 18, înscris 

în Cartea Funciară nr. 10307, nr. cadastral 2693/29/39/21, 2693/29/39/22, 

2693/29/39/23, în suprafaţă de 4372 mp – parcelele cu nr. cadastral 

2693/29/39/21, 2693/29/39/23 făcând parte din domeniul privat al 

Municipiului Baia Mare, iar parcela cu nr. cadastral 2693/29/39/22 făcând 

parte din domeniul public („Terenul”)

Preţul 

contractului

Redevenţă = 30.000 lei/ an, actualizată la 1 ianuarie al fiecărui an cu 

indicele inflaţiei 

Durata

contractului

49 de ani de la data de 13.01.2006 (i.e. 13.01.2055), fără a fi prevăzută 

posibilitatea de prelungire

Amendamente

la Contract

n.a.

1. Analiza legalităţii procedurii de atribuire a Contractului  

Subliniem faptul că, de regulă, terenurile, proprietate publică sau privată a statutului sau a 

unităţilor administrativ-teritoriale pot fi concesionate cu respectarea procedurilor de achiziţie 

publică (i.e. Legea 219/1998 – aplicabilă Contractului).  În acest sens Legea 50/1991 indică licitaţia 

publică drept procedura de atribuire a concesiunii unui teren, proprietate publică / privată a 

statului sau a unei unităţi administrativ teritoriale.  

Cu toate acestea, la data atribuirii Contractului, Legea 50/1991 prevederea în cuprinsul art. 15, o

excepţie de la obligativitatea organizării unei licitaţii publice în cazul atribuirii dreptului de 

concesiune de către stat sau unitate administrativ-teritorială.  Astfel, potrivit art. 15 alin. (1) litera 

(a) din Legea 50/1991, terenurile destinate construirii se pot concesiona fără licitaţie publică, cu 

plata taxei de redevenţă stabilite potrivit legii, […] pentru realizarea de obiective de utilitate

publică sau de binefacere, cu caracter social, fără scop lucrativ, altele decât cele care se

realizează de către colectivităţile locale pe terenurile acestora. 

Considerăm că nu suntem în ipoteza de excepţie prevăzută în norma legală citată mai sus 

(Contractul fiind încheiat cu scopul deschiderii unui magazin tip supermarket), ca atare

considerăm că Mun. Baia Mare avea obligaţia legală de organizare a unei proceduri de achiziţie 

publică pentru concesionarea Terenului, cu respectarea prevederilor Legii 219/1998.  
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Ca urmare a dispoziţiilor legale menţionate mai sus, există riscul ca Contractul 

încheiat în mod direct, fără licitaţie să fie declarat nul la cerere oricărei părţi 

interesate, întrucât, în opinia noastră, concesionarea în vederea construirii unui 

supermarket – activitate cu scop lucrativ – nu se încadrează în excepţiile prevăzute 

de art. 15 din Legea nr. 50/1991, trebuind să urmărească procedurile de achiziţie 

publică reglementate de Legea 219/1998. 

În final, precizăm că atât doctrina cât şi practica instanţelor judecătoreşti converg înspre nulitatea 

absolută a unui contract de achiziţie publică atribuit fără respectarea unei proceduri legale de 

atribuire.  Dată fiind interesul de ordin public apărat printr-o astfel de sancţiune, considerăm că 

este posibil ca însăşi Mun. Baia Mare să invoce pe cale legală nulitatea absolută a Contractului (în 

acest sens a se vedea Decizia nr. 769/ 2008 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – 

Secţia comercială: nulitatea absolută poate fi invocată de oricine are un interes şi Decizia civilă nr. 

681 din 18 iunie 2009 pronunţată în recurs de Secţia civilă a Curţii de Apel Timişoara: nulitatea 

absolută, având un caracter de ordine publică va avea prioritate faţă de principiul potrivit căruia 

nimeni nu poate să invoce propria turpitudine). 

Subliniem faptul că, în situaţia în care se pronunţă o hotărâre care nulitatea Contractului pentru 

motivul menţionat mai sus există riscul ca Billa Invest Construct S.R.L. să solicite despăgubiri din 

partea Concedentului.  În această situaţie considerăm că argumentul Concedentului ar trebui să fie 

faptul că Concesionarul nu poate invoca necunoaşterea legii.  

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 36 din Legea 50/1991 în situaţia în care Bila nu a 

început construcţia în termen de cel mult un an de la data obţinerii actului de concesionare a 

terenului concesionarea îşi pierde valabilitatea.  Nu am avut la dispoziţie actele necesare în vederea 

calculării termenului de 1 an menţionat de art. 36. 

2. Modalitatea de derulare a Contractului

Clauza prevăzută de art. VIII.25 din Contract. Art. 25 din Contract prevede că 

acesta „încetează în parte pentru suprafaţa de teren afectată de construcţia de bază - 

SUPERMARKET BILLA - prin răscumpărarea terenului strict afectat de această construcţie”.

Menţionăm că potrivit Planului de amplasament şi delimitare terenul afectat de construcţie face 

parte din domeniul privat al Municipiului Baia Mare.

Considerăm că, în conformitate cu prevederile legale aplicabile (art. 13 alin.1 din

Legea nr. 50/1991), nu este posibilă răscumpărarea acestui teren care este în fapt o 

veritabilă vânzare a terenului fără desfăşurarea licitaţiei publice, în caz contrar 

contractul de vânzare-cumpărare fiind lovit de nulitate absolută. 

Nu deţinem documente din care să rezulte că a avut loc răscumpărarea potrivit acestei clauze. 

Clauza prevăzută la art. VIII.13 din Contract. Art. VIII.13 din Contract are

următorul conţinut: „Concedentul garantează că pe durata în care Concesionarul va avea  un 

drept real sau de folosinţă asupra terenului, nu va acorda vreun drept real sau de folosinţă pe 

terenurile învecinate care îi aparţin sau îi vor aparţine, în scopul construirii şi operării unei 
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întreprinderi, în particular a unui magazin tip supermarket, unei alte persoane decât

Concesionarul sau afiliaţii acestuia”.

Potrivit deciziilor Consiliului Concurenţei (spre exemplu Decizia nr. 88/2005), autoritatea de 

concurenţă din România, în materia pieţei relevante aferentă întreprinderilor active pe piaţa 

comerţului cu amănuntul prin magazine nespecializate, a stabilit că o astfel de clauză de 

neconcurentă trebuie limitată în timp şi în spaţiu.  În ceea ce priveşte întinderea teritorială a 

obligaţiei de neconcurentă prin sintagma terenuri învecinate ar trebui detaliată dimensiunea 

geografică a zonei afectate de respectiva clauză (spre exemplu pe o rază de 100 m în jurul terenului 

concesionat).  În ceea ce priveşte limitarea în timp precizăm că orice obligaţie de non-concurenţă 

pe o perioadă mai mare de 5  ani nu beneficiază de beneficiul exceptării pe categorii (fără a intra în 

analiza cotei de piaţă a Bila). 

În ceea ce priveşte obligaţia de a nu concesiona terenurile învecinate „în scopul construirii şi 

operării unei întreprinderi”, considerăm că formularea este prea generală, având ca efect 

restrângerea nejustificată a posibilităţii autorităţilor locale de a pune în valoare imobilele 

proprietate publică sau privată a Municipiului Baia Mare şi recomandăm ca o astfel de clauză să fie 

exclusă din viitoarele contracte.  

Obligaţia de plată a redevenţei

Redevenţa stabilită prin Contract este de 30.000 lei/ an. Sumele se achită trimestrial, până la data 

de 30 a fiecărei luni, în caz de întârziere aplicându-se penalităţi în cuantum de 0,3% din suma 

datorată pe fiecare zi de întârziere.

Din Fişa personală la data de 19.10.2011 pentru societatea Billa Invest Construct S.R.L., rezultă că 

nu a fost achitată la termen redevenţa aferentă Trimestrului III din 2011. 

În ceea ce priveşte redevenţa aferentă Trimestrului IV, aceasta nu este scadentă având în vedere că 

termenul plăţii prevăzut la art. V.4. din Contract este data de 30 din ultima lună a fiecărui 

trimestru.

3. Remedii pentru situaţiile de neexecutare corespunzătoare a obligaţiilor 

contractuale ale concesionarului

În caz de neplată a redevenţei la termenele stabilite prin Contract, Concedentul are posibilitatea 

formulării unei acţiuni pentru obligarea Concesionarului la plata redevenţelor scadente şi a 

penalităţilor aferente, acţiunea fiind supusă termenului general de prescripţie de 3 ani.  Totuşi, 

există hotărâri în practica instanţelor judecătoreşti conform cărora termenul de prescripţie aplicabil 

este de cel 5 ani prevăzut de Codul de procedură fiscală, întrucât aceste sume constituie venituri 

bugetare.  În acest sens menţionăm Decizia nr. 1352/CA/2009 a Curţii de Apel Alba Iulia – Secţia 

de contencios administrativ şi fiscal.  Totuşi, nu îmbrăţişăm această din urmă opinie, noi 

considerând aplicabil termenul de prescripţie de 3 ani.

4. Modalităţi de denunţare şi reziliere a contractului 

Rezilierea pentru neplata redevenţei.

Potrivit art. V.5 din Contract, în cazul întârzierilor mai mari de 60 de zile la plata redevenţelor, 

se va proceda la rezilierea Contractului. Întrucât nu este instituit un pact comisoriu de ultim grad

în favoarea Concedentului, este necesar ca rezilierea să fie dispusă de către instanţă, acţiunea în 
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reziliere fiind supusă termenului de prescripţie de 3 ani, iar competenţa soluţionării acesteia revine 

secţiei comerciale a tribunalului. 

Alte cazuri de denunţare/ reziliere

Legea 219/1998, în vigoare la data încheierii Contractului, prevede şi următoarele cazuri de 

încetare:

- în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către 

concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului 

- în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin rezilierea 

unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului 
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3.2.2 Contractul de concesiune nr. 1748/18.05.2004 - General Investment S.R.L.

Procedură Atribuire directă 

Temei legal de

atribuire

Legea nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 

(„Legea 50/1991”)

Legea nr. 219/ 1998 privind regimul concesiunilor („Legea 219/1998”)

Hotărârea Consiliului Local Baia Mare nr. 268/ 28.08.2000 privind 

concesionarea directă a terenurilor necesare pentru transformarea 

apartamentelor situate la parterul blocurilor de locuinţe în spaţii cu altă 

destinaţie decât locuinţă („HCL 268/2000”)

Cocontractant General Investment S.R.L. („General Investment”)

Contract Contract de concesiune nr. 1748/ 18.05.2004 („Contractul”)

Obiectul

contractului

Concesiunea terenului situat în Baia Mare, bd. Unirii nr. 18, înscris în Cartea

Funciară nr. 11403, având nr. cadastral 1580/5, 1587/5 şi 1588/13, în 

suprafaţă de 2.000 mp („Terenul”)

Preţul 

contractului

Redevenţă = 64.961.330 ROL/ an, actualizată la 1 ianuarie al fiecărui an cu 

indicele inflaţiei 

Durata

contractului

37 de ani, începând cu data de 18.05.2004 (fără posibilitatea de prelungire) 

Amendamente la

Contract

n.a.

1. Analiza legalităţii procedurii de atribuire 

Astfel cum am detaliat mai sus, de regulă, terenurile, proprietate publică sau privată a statutului 

sau a unităţilor administrativ-teritoriale pot fi concesionate doar cu respectarea procedurilor de 

achiziţie publică (i.e. Legea 219/1998 – aplicabilă Contractului).  În acest sens, chiar Legea 50/1991 

indică licitaţia publică drept procedura de atribuire a concesiunii unui teren, proprietate publică / 

privată a statului sau a unei unităţi administrativ teritoriale.  

Cu toate acestea, la data atribuirii Contractului, Legea 50/1991 prevederea în cuprinsul art. 15, o

excepţie de la obligativitatea organizării unei licitaţii publice în cazul atribuirii dreptului de 

concesiune de către stat sau unitate administrativ-teritorială.  Astfel, potrivit art. 15 alin. (1) litera 

(a) din Legea 50/1991, terenurile destinate construirii se pot concesiona fără licitaţie publică, cu 

plata taxei de redevenţă stabilite potrivit legii, […] pentru realizarea de obiective de utilitate

publică sau de binefacere, cu caracter social, fără scop lucrativ, altele decât cele care se

realizează de către colectivităţile locale pe terenurile acestora. 

Nu ne-au fost furnizate informaţii cu privire la scopul care va deservi Terenul, astfel că nu suntem 

în măsură să analiză incidenţa ipotezei de excepţie prevăzută în norma legală citată mai sus (HCL 

268/2000 nu prevede modul în care fi folosit Terenul).

Există riscul ca Contractul încheiat în mod direct, fără licitaţie să fie declarat nul la 

cerere oricărei părţi interesate, întrucât, în opinia noastră, concesionarea în vederea

construirii unui sediu de bancă – activitate cu scop lucrativ – nu se încadrează în 

excepţiile prevăzute de art. 15 din Legea nr. 50/1991, trebuind să urmărească 

procedurile de achiziţie publică reglementate de Legea 219/1998. 
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În final, precizăm că atât doctrina cât şi practica instanţelor judecătoreşti converg înspre nulitatea 

absolută a unui contract de achiziţie publică atribuit fără respectarea unei proceduri legale de 

atribuire.  Dată fiind interesul de ordin public apărat printr-o astfel de sancţiune, considerăm că 

este posibil ca însăşi Mun. Baia Mare să invoce pe cale legală nulitatea absolută a Contractului (în 

acest sens a se vedea Decizia nr. 769/ 2008 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – 

Secţia comercială: nulitatea absolută poate fi invocată de oricine are un interes şi Decizia civilă nr. 

681 din 18 iunie 2009 pronunţată în recurs de Secţia civilă a Curţii de Apel Timişoara: nulitatea 

absolută, având un caracter de ordine publică va avea prioritate faţă de principiul potrivit căruia 

nimeni nu poate să invoce propria turpitudine). 

Subliniem faptul că, în situaţia în care se pronunţă o hotărâre care nulitatea Contractului pentru 

motivul menţionat mai sus există riscul ca General Investment S.R.L. să solicite despăgubiri din 

partea Concedentului.  În această situaţie considerăm că argumentul Concedentului ar trebui să fie 

faptul că Concesionarul nu poate invoca necunoaşterea legii.  

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 36 din Legea 50/1991 în situaţia în care General 

Investment nu a început construcţia în termen de cel mult un an de la data obţinerii actului de 

concesionare a terenului concesionarea îşi pierde valabilitatea.  Nu am avut la dispoziţie actele 

necesare în vederea calculării termenului de 1 an menţionat de art. 36. 

2. Modalitatea de derulare a contractului

Obligaţia de plată a redevenţei 

Redevenţa stabilită prin Contract este de 64.961.330 ROL/ an, actualizată la 1 ianuarie al fiecărui 

an cu indicele inflaţiei. Sumele se achită trimestrial, până la data de 30 a fiecărei luni, în caz de 

întârziere aplicându-se penalităţi în cuantum de 0,3% din suma datorată pe fiecare zi de întârziere. 

Din Fişa personală la data de 18.10.2011 pentru societatea General Investment S.R.L., rezultă că 

redevenţa a fost achitată la timp.  În ceea ce priveşte redevenţa aferentă Trimestrului IV, aceasta nu 

este scadentă având în vedere că termenul plăţii prevăzut la art. 5. din Contract este data de 30 din 

ultima lună a fiecărui trimestru. 

3. Remedii pentru situaţiile de neexecutare corespunzătoare a obligaţiilor 

contractuale ale concesionarului

În caz de neplată a redevenţei la termenele stabilite prin Contract, Concedentul are posibilitatea 

formulării unei acţiuni pentru obligarea Concesionarului la plata redevenţelor scadente şi a 

penalităţilor aferente, acţiunea fiind supusă termenului general de prescripţie de 3 ani.  Totuşi, 

există hotărâri în practica instanţelor judecătoreşti conform cărora termenul de prescripţie aplicabil 

este de cel 5 ani prevăzut de Codul de procedură fiscală, întrucât aceste sume constituie venituri 

bugetare.  În acest sens menţionăm Decizia nr. 1352/CA/2009 a Curţii de Apel Alba Iulia – Secţia 

de contencios administrativ şi fiscal.
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4. Modalităţi de denunţare şi reziliere a contractului 

Rezilierea pentru neplata redevenţei 

Potrivit art. 5. din Contract, în cazul întârzierilor mai mari de 90 de zile la plata redevenţelor, se va 

proceda la rezilierea Contractului. Întrucât nu este instituit un pact comisoriu de ultim grad în

favoarea Concedentului, este necesar ca rezilierea să fie dispusă de către instanţă, acţiunea în 

reziliere fiind supusă termenului de prescripţie de 3 ani, iar competenţa soluţionării acesteia revine 

secţiei comerciale a tribunalului.  

Alte cazuri de denunţare/ reziliere 

Legea 219/1998, în vigoare la data încheierii Contractului, prevede şi următoarele cazuri de 

încetare:

- în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către 

concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului 

- în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin rezilierea 

unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului
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3.2.3 Contractul de concesiune nr. 440/10.08.2009 - Rara International S.R.L.

Procedură Atribuire directă 

Temei legal de

atribuire

Legea 83/2005 a minelor („Legea 83/2005”)

Hotărârea Consiliului Local Baia Mare nr. 440/ 28.08.2007 privind 

concesionarea directă a unor terenuri în suprafaţă totală de 4.000 mp, având 

ca destinaţie exploatarea şi prelucrarea andezitului industrial şi de construcţie 

în favoarea societăţii mai sus menţionate, titulară a licenţei de concesiune şi 

exploatare a acestora („HCL 440/2007”)

Cocontractant Rara International S.R.L. („Rara”)

Contract Contract de concesiune nr. 440/ 10.12.2007 („Contractul I”)

Obiectul

contractului

Concesiunea terenurilor situat în Baia Mare, înscrise în Cartea Funciară nr. 

2800, având nr. cadastral 5772/2 (700 mp), 5774/1 (300 mp), 5772/1 (3.000

mp) în suprafaţă totală de 4.000 mp („Terenul”)

Preţul 

contractului

25.000 lei/ an

Durata

contractului

20 de ani de la data de 10.12.2007, cu posibilitatea de prelungire

Amendamente

la Contract

Contractul de concesiune nr. 440/

10.08.2009 („Contractul II”)

- modifică suprafaţa Terenului, 

micşorându-l cu 2.500 mp 

- modifică redevenţa la 10.620 lei/ 

an (începând cu 10.08.2009),

- modifică durata la 18 ani, fără 

posibilitatea de prelungire

1. Analiza legalităţii procedurii de atribuire 

Din informaţiile puse la dispoziţia noastră, reiese că Concesionarul deţine o licenţă de exploatare 

obţinută în anul 2002.  

Art. 6 alin. (1) litera (e) din Legea 83/2005, stabileşte că dreptul de folosinţă a terenurilor necesare 

efectuării activităţilor miniere din perimetrul de explorare/exploatare se dobândeşte, în condiţiile 

legii, prin […] concesionarea terenurilor. În această ipoteză concesionarea fără licitaţie a Terenului

nu respectă normele imperative de ordin public a Legii 219/1998, ca atare există argumente pentru 

a considera nul Contractul I.

Totodată, în ceea ce priveşte Contractul II, în funcţie de regimul juridic aplicabil concesiunii 

Contractului I, se poate pune în discuţie validitatea sa.  

2. Modalitatea de derulare a contractului

Obligaţia de plată a redevenţei 

Redevenţa stabilită prin Contract este de 10.620 lei / an, actualizată la 1 ianuarie al fiecărui an cu 

indicele inflaţiei. Sumele se achită trimestrial, până la data de 30 a fiecărei luni, în caz de întârziere 

aplicându-se penalităţi în cuantum de 0,3% din suma datorată pe fiecare zi de întârziere. 
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Din Fişa personală la data de 18.10.2011 pentru societatea Rara International S.R.L., rezultă că este 

datorată suma de 62.664,85 lei, reprezentând redevenţa restantă pentru perioada trimestrul II 

2010 – prezent şi penalităţi.  În ceea ce priveşte redevenţa aferentă Trimestrului IV, aceasta nu este 

scadentă având în vedere că termenul plăţii prevăzut la art. 5. din Contract este data de 30 din 

ultima lună a fiecărui trimestru. 

Obligaţia de construire 

Potrivit art. 9 din Contractul nr. 440/ 10.08.2009, Concesionarul are obligaţia de a solicita 

emiterea autorizaţiei de construire şi de a începe construcţia în termen de 1 an de la data încheierii 

contractului.  Totuşi, contractul nu prevede ce construcţie trebuie realizată.  Nu deţinem alte 

documente din care să reiasă care sunt construcţiile ce ar trebui edificate pe teren. Se prevede de 

asemenea obligaţia respectării autorizaţiei de construire şi a celorlalte avize. 

3. Remedii pentru situaţiile de neexecutare corespunzătoare a obligaţiilor 

contractuale ale concesionarului

În caz de neplată a redevenţei la termenele stabilite prin Contract, Concedentul are posibilitatea 

formulării unei acţiuni pentru obligarea Concesionarului la plata redevenţelor scadente şi a 

penalităţilor aferente, acţiunea fiind supusă termenului general de prescripţie de 3 ani.  Totuşi, 

există hotărâri în practica instanţelor judecătoreşti conform cărora termenul de prescripţie aplicabil 

este de cel 5 ani prevăzut de Codul de procedură fiscală, întrucât aceste sume constituie venituri 

bugetare. În acest sens menţionăm Decizia nr. 1352/CA/2009 a Curţii de Apel Alba Iulia – Secţia 

de contencios administrativ şi fiscal. Competenţa soluţionării acţiunii aparţine Secţiei comerciale a 

Tribunalului. Pentru posibilitatea de reziliere a Contractului, a se vedea pct. 4 de mai jos.

4. Modalităţi de denunţare şi reziliere a contractului 

Rezilierea pentru neplata redevenţei 

Potrivit art. 5 din Contract, în cazul întârzierilor mai mari de 60 de zile la plata redevenţelor, se va 

proceda la rezilierea Contractului fără punere în întârziere şi fără vreo altă formalitate.  

Rezilierea pentru nerespectarea art. 9 din Contract

Art. 10 din Contractul nr. 440/ 10.08.2009 prevede că nerespectarea prevederilor art. 9 în ceea ce 

priveşte realizarea unei construcţii cu menţiunea că operaţiunea de construire trebuie să înceapă în 

termen de 1 an de la încheierea Contractului atrage rezilierea de drept a contractului fără punere în 

întârziere şi fără vreo altă formalitate.  Totuşi, reiterăm faptul că nu este prevăzută expres în 

Contract construcţia ce urmează a fi realizată, astfel încât pot apărea dificultăţi în aplicarea acestei 

clauze.  De asemenea, nu avem informaţii din care să rezulte faptul că a fost amenajată de către 

Concesionar o zonă verde  conform art. 9 don Contract. 
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3.2.4 Contract de închiriere nr. 191/18.08.2009 a două terenuri de tenis din Parcul 

Municipal Baia Mare – S.C. X.S. Compani S.R.L.

Procedură Licitaţie publică 

Temei legal de

atribuire

Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi regimul 

juridic al acesteia („Legea 213/1998”)

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 34/2006 privind atribuirea 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 

publice şi a contractelor de concesiune de servicii („OUG 34/2006”)

Hotărârea Consiliului Local Baia Mare nr. 191/ 2009 privind închirierea 

prin licitaţie publică a terenurilor de tenis din Parcul Municipal („HCL

191/2009”)

Cocontractant X.S. Sud Compani S.R.L.

Contract Contract de închiriere nr. 191/ 18.08.2009 („Contractul”)

Obiectul

contractului

Închirierea a 2 terenuri de tenis situate în Parcul Municipal Baia Mare –

aparţinând domeniului public al Municipiului Baia Mare („Terenurile”)

Preţul 

contractului

Chirie = 10.800 EURO/ an

Investiţii = minim 100.000 EURO în termen de maxim 1 an de la data 

încheierii Contractului

Durata

contractului

15 ani, începând cu data de 18.08.2009

Amendamente la

Contract

n.a.

1. Analiza legalităţii procedurii de atribuire 

În considerarea reglementărilor cu privire la modul de estimare a valorii contractului de achiziţie 

publică de servicii, autoritatea contractantă trebuia ca pentru contractul de achiziţie publică de 

servicii de închiriere a Terenurilor să aibă în vedere valoarea totală a Contractului, respectiv chiria 

înmulţită cu întreaga perioadă a Contractului (i.e. 162.000 EURO). Astfel, având în vedere că 

serviciile achiziţionate nu fac obiectul serviciilor din Anexa 2B din OUG 34/2006, este evidentă 

incidenţa art. 55 alin (2) din OUG 34/2006, respectiv obligaţia Consiliului Local de a 

publica anunţul de participare în Jurnalul Oficial pentru atribuirea Contractului.

Nu ne-au fost puse la dispoziţie date şi informaţii care să ateste în ce mod au fost respectate 

formalităţile prealabile iniţierii propriu-zise a procedurii de atribuire (i.e. nota justificativă internă 

pentru estimarea valorii contractului), şi nici modul în care s-a derulat în mod efectiv procedura de 

achiziţie prin licitaţie publică (i.e. data transmiterii in SEAP şi către Jurnalul Oficial al anunţului de 

participare, intervalul de timp dintre data transmiterii înspre publicare, etc.)

În ceea ce priveşte modul de atribuire a Contractului, procesul-verbal de licitaţie din data de 

21.07.2007 atestă formalităţile privitoare la deschiderea ofertelor, menţionând participarea a 4 

întreprinderi.

Art. 14 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul aplicabil acesteia dispune că

„închirierea bunurilor proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale se 

aprobă prin hotărâre [...] a consiliului local, iar contractul de închiriere va cuprinde clauze de 

natură să asigure exploatarea bunului închiriat, potrivit specificului acestuia.” Legea 215/2001 a
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administraţie publice locale, prevede ca atribuţie a Consiliului Local „darea în administrare,

concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei, oraşului sau 

municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii.”

În opinia noastră „condiţiile legii” trebuie considerate a fi OUG 34/2006, care nu par a fi fost

respectate. În acest sens, facem trimitere la art. 28710 alin. (1) litera (a) din OUG 34/2006, potrivit

cărora instanţa constată nulitatea contractului în cazul în care autoritatea 

contractantă a atribuit contractul fără să respecte obligaţiile referitoare la 

publicarea unui/unei anunţ / invitaţii de participare conform prevederilor 

prezentei ordonanţe de urgenţă.

2. Modalitatea de derulare a contractului

Cu privire la executarea obligaţiilor de către X.S. Sud Compani S.R.L. 

a. Obligaţia de plată a chiriei 

Chiria stabilită este în sumă de 10.800 euro/ an, conform art. 4 din Contract. Sumele anuale se vor 

plăti trimestrial până la 30 ale ultimei luni din fiecare trimestru. 

Din documentele furnizate rezultă că X.S. Sud Expres Compani S.R.L. nu şi-a îndeplinit la timp 

obligaţia de plată a chiriei.  Astfel, din Fişa personală rezultă că X.S. Sud Compani S.R.L. mai avea 

de achitat la data de 19.10.2011 în baza Contractului o sumă de 112.133,31 lei reprezentând chiria 

restantă pentru perioada 2010-2011, din care 53.170,36 lei penalităţi. 

b. Obligaţia de realizare a investiţiilor 

Potrivit art. 6.1. din Contract, locatarul este obligat să facă o investiţie de minim 100.000 euro, în 

termen de maxim 1 an de la data încheierii contractului.

Art.  6.2. din Contract prevede că investiţiile ce urmează a fi realizate sunt următoarele: 

 Refacerea integrală a împrejmuirii; 

 Refacerea completă a instalaţiei de nocturnă a terenurilor; 

 Refacerea instalaţiilor de udare a suprafeţelor de joc; 

 Refacerea mobilierului exterior;

 Construirea unui ţarc pentru uneltele necesare întreţinerii terenurilor; 

 Desfiinţarea construcţiei existente şi refacerea pe amplasament şi cu încadrare în aceleaşi 

dimensiuni geometrice în plan şi pe înălţime (P+M) a unei clădiri moderne care să aibă 

următoarele dotări: 

o Cabine echipare – dezechipare jucători; 

o Dulapuri de siguranţă; 

o Duşuri; 

o Grupuri sanitare separate femei – bărbaţi; 

o Zonă bufet sau servirea mesei; 

o La mansardă încăperi cu toate dotările aferente pentru odihna jucătorilor precum şi 

alte funcţiuni (biliard, şah, table); 

Această obligaţie nu a putut fi îndeplinită în termenul prevăzut de Contract, între părţi 

desfăşurându-se o vastă corespondenţă în această privinţă, după cum urmează: 
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- La data de 19.04.2010 X.S. Sud Compani S.R.L. transmite Adresa înregistrată la S.P.A.P.L.U. 

sub nr. 2691, prin care solicită suspendarea termenelor de derulare a contractului până la 

momentul primirii în scris a acordului de principiu din partea beneficiarului pentru

modificarea amplasamentului investiţiei. 

- Prin Adresa nr. 2691/ 07.05.2010 S.P.A.P.L.U. răspunde în sensul că nu este de acord cu 

suspendarea termenelor de derulare a Contractului, cu motivarea că solicitarea de modificare 

a supraedificatului, a cotelor prevăzute în caietul de sarcini şi în contractul de închiriere a 

fost iniţiată de X.S. Sud Compani S.R.L. 

- Prin Adresa înregistrată la S.P.A.P.L.U. sub nr. 3320 din data de 13.05.2010, X.S. Sud

Compani S.R.L. transmite că la data de 19.10.2009 a obţinut certificatul de urbanism nr. 

1294, marcând prima etapă a obţinerii avizelor şi acordurilor pentru construcţia ce urmează 

a fi realizată. De asemenea menţionează că nu se poate proceda la etapele următoare 

necesare obţinerii autorizaţiei de construire fără a avea acordul de principiu al Consiliului 

Local Baia Mare. Se solicită din nou aprobarea suspendării termenelor contractuale, în speţă 

perioada de execuţie a vestiarului. 

- S.P.A.P.L.U. răspunde prin Adresa comunicată către X.S. Sud Compani S.R.L. la data de 

27.05.2010, în sensul că suspendarea plăţilor chiriei datorate conform Contractului nu este 

posibilă şi nici modificarea acesteia. Se menţionează în plus că pentru modificarea 

prevederilor cap VI, art. 6.1., 6.2., 6.3. din Contract este necesară depunerea la Direcţia de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare, o 

documentaţie completă Plan Urbanistic de Detaliu, care va fi supusă spre aprobare 

Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, iar în cazul aprobării Planului Urbanistic de 

Detaliu prin Hotărâre a Consiliului Local va fi modificat prin act adiţional capitolul din 

Contract.

- La data de 18.11.2010 este emis de către Primăria Baia Mare Avizul prealabil de oportunitate 

privind eliberarea unui P.U.Z. în scopul mobilării zonei situate în Municipiul Baia Mare, 

Parcul Municipal. În aviz se menţionează “deoarece pe amplasamentul clădirii existente nu 

se poate realiza o investiţie în care să fie incluse toate dotările prevăzute în contract se 

impune redimensionarea clădirii şi modificarea clauzei contractuale, respectiv cap. VI, art. 

6.2.6”.

- După acest moment nu mai deţinem documente din care să rezulte modalitatea de executare 

a contractului de către X.S. Sud Compani S.R.L. 

3. Remedii pentru situaţiile de neexecutare corespunzătoare a obligaţiilor 

contractuale ale concesionarului

a. În cazul întârzierii la plata chiriei

Locatorul are la dispoziţie o acţiune contractuală împotriva locatarului, prin care să solicite 

obligarea acestuia la plata chiriei restante, precum şi a penalităţilor stabilite prin contract, acţiunea 

fiind supusă termenului general de prescripţie de 3 ani.  Totuşi, există hotărâri în practica 

instanţelor judecătoreşti conform cărora termenul de prescripţie aplicabil este de cel 5 ani prevăzut 

de Codul de procedură fiscală, întrucât aceste sume constituie venituri bugetare.  În acest sens 

menţionăm Decizia nr. 1352/CA/2009 a Curţii de Apel Alba Iulia – Secţia de contencios 

administrativ şi fiscal. Competenţa soluţionării acţiunii aparţine Secţiei comerciale a Tribunalului.  

Pentru posibilitatea de reziliere a Contractului, a se vedea pct. 4.a. de mai jos.
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De asemenea, este posibilă rezilierea contractului pentru acest motiv, potrivit pct. 5.a. de mai jos. 

b. În cazul nerealizării investiţiei 

Sancţiunea nerealizării investiţiei este prevăzută de art. 8 din Contract în sensul posibilităţii 

locatorului de a rezilia contractul. În acest sens a se vedea pct. 5.b. de mai jos.

În plus, art. 7 prevede că în cazul nerespectării obligaţiilor de către locatar, acesta poate fi obligat la 

plata unei despăgubiri.  Nu este menţionată valoarea acestei despăgubiri, nici modul în care 

urmează a fi determinată.  Din acest motiv, în cazul unui litigiu, locatorul va avea dificultăţi în a 

proba cuantumul prejudiciului.

Menţionăm că atât rezilierea cât şi o eventuală despăgubire presupun culpa din partea locatarului 

în nerealizarea investiţiei.  Având în vedere repetatele notificări din partea X.S. Sud Compani S.R.L. 

şi demersurile făcute de aceasta pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie, precum şi 

răspunsurile din partea locatorului şi Avizul prealabil eliberat de Primăria Baia Mare  la 18.11.2010, 

în cazul unui litigiu suntem de părere că nu există argumente care să convingă instanţa să considere 

că neexecutarea acestei obligaţii se datorează culpei locatorului. 

4. Modalităţi de denunţare şi reziliere a contractului 

a. Rezilierea pentru neplata chiriei

Art. 5.1. din Contract prevede că, în cazul întârzierilor la plata ratelor trimestriale mai mari de 60 

de zile, locatorul va proceda la rezilierea de drept  a contractului fără punere în întârziere şi fără 

intervenţia instanţelor de judecată.  Această prevedere contractuală instituie un pact comisoriu în 

favoarea locatorului, însă considerăm că este necesară notificarea locatarului prevăzută de art. 7 din 

Contract, care, cu privire la cauzele de încetare a contractului de închiriere, prevede că “locatorul va 

rezilia contractul numai după notificarea prealabilă a locatarului cu precizarea cauzelor care 

determină rezilierea”. 

b. Rezilierea pentru încălcarea obligaţiilor privind realizarea 

investiţiilor prevăzute la art. 6 din Contract  

Potrivit art. 8 din Contract, nerespectarea prevederilor articolelor 6.1, 6.2, 6.3. şi a termenului de 

recepţie la terminarea lucrărilor, atrage rezilierea de drept a contractului fără punere în întârziere şi 

fără intervenţia instanţelor de judecată.  Această prevedere contractuală instituie un pact comisoriu 

în favoarea locatorului, însă considerăm că este necesară notificarea locatarului prevăzută de art. 7 

din Contract, care, cu privire la cauzele de încetare a contractului de închiriere, prevede că 

“locatorul va rezilia contractul numai după notificarea prealabilă a locatarului cu precizarea 

cauzelor care determină rezilierea”. 

Deşi investiţiile nu s-au realizat, având în vedere repetatele notificări din partea X.S. Sud Compani 

S.R.L., precum şi răspunsurile din partea locatorului şi Avizul prealabil eliberat de Primăria Baia 

Mare  la 18.11.2010, în cazul unui litigiu este posibil ca instanţa să reţină culpa locatorului pentru 

neexecutarea acestei obligaţii, astfel încât nu recomandăm rezilierea pentru acest motiv.
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3.2.5 Contract de închiriere nr. 1138/01.09.2009 – Affichage Romania S.R.L.

Procedură Licitaţie publică 

Temei legal de

atribuire

Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi regimul 

juridic al acesteia („Legea 213/1998”)

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 

publice şi a contractelor de concesiune de servicii („OUG 34/2006”)

Hotărârea Consiliului Local Baia Mare nr. 83/ 2009 privind închirierea 

prin licitaţie publică a amplasamentelor pe care urmează să se monteze 2 

panouri publicitare („HCL 83/2009”)

Cocontractant Affichage Romania S.R.L. („Affichage”)

Contract Contract de închiriere nr. 1138/ 01.09.2009 („Contractul”)

Obiectul

contractului

Închirierea terenului ocupat de 1 panou publicitar cu dimensiunea de 4 m x

3 m, în suprafaţă de 12 mp, situat în Bd. Unirii – Catedrală 

Preţul 

contractului

Chirie = 10.800 lei/ an

Durata

contractului

3 ani de la data de 01.09.2009, cu posibilitatea prelungirii prin acordul

părţilor 

Amendamente la

Contract

N.A.

1. Analiza legalităţii procedurii de atribuire 

În considerarea reglementărilor cu privire la modul de estimare a valorii contractului de achiziţie 

publică de servicii, autoritatea contractantă trebuia ca pentru contractul de achiziţie publică de 

servicii de închiriere a Terenurilor să aibă în vedere valoarea totală a Contractului, respectiv chiria 

înmulţită cu întreaga perioadă a Contractului (i.e. 32.400 lei, aprox.  7623 EUR). 

Astfel, având în vedere că serviciile achiziţionate nu depăşesc valoarea de 15.000 EUR – pragul 

prevăzut de art. 19 OUG 34/2006, autoritatea contractantă era liberă să achiziţioneze serviciile de 

închiriere în mod direct.

Astfel, procedura licitaţiei deschise pentru atribuirea Contractului a fost derulată în mod facultativ,  

prevederile aplicabile acestui tip de procedură nefiind incidente atribuirii Contractului, duce la 

concluzia că Contractul a fost în mod legal atribuit.  Totodată, din cauza valorii estimate a 

Contractului nu sunt incidente nici prevederile speciale relevante pentru contractul de publicitate

media.

2. Modalitatea de derulare a contractului

a. Cu privire la executarea obligaţiei de plată a chiriei de către 

Affichage Romania S.R.L.

Chiria stabilită este în sumă de 10.800 lei/ an, conform art. 3 din Contract.  Chiria se va actualiza 

anual cu indicele oficial al ratei inflaţiei. 
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Penalităţile pentru neplata chiriei la termen atrage penalităţi în cuantum de 0,3% din suma 

datorată pentru fiecare zi de întârziere. 

Din documentele furnizate rezultă că Affichage Romania S.R.L. nu şi-a îndeplinit la timp obligaţia 

de plată a chiriei. Astfel, din Fişa personală rezultă că Affichage Romania S.R.L. mai avea de achitat 

la data de 18.10.2011 în baza Contractului o sumă de 7.278,57 lei, din care 1.172,39 lei penalităţi. 

În ceea ce priveşte suma aferentă trimestrului IV 2011, menţionăm că, potrivit Contractului, plata 

se face trimestrial, până la data de 30 a ultimului trimestru. În aceste condiţii, considerăm că suma 

aferentă trimestrului IV 2011 nu este scadentă.  

În ceea ce priveşte posibilitatea rezilierii Contractului pentru neplata chiriei, a se vedea pct. 4  de 

mai jos.

b. Contractul mai stabileşte prin art. 6 alte obligaţii stabilite în 

sarcina locatarului:

- Să preia terenul închiriat în condiţiile existente în momentul încheierii 

contractului, fără alte obligaţii din partea locatorului; 

- Să respecte prevederile autorizaţiei de construire privind configuraţia arhitectonică 

a obiectivului şi să refacă zonele verzi adiacente afectate de construcţie, în termen 

de 10 zile de la finalizarea lucrărilor prevăzute; 

- Să asigure întreţinerea panourilor publicitare; 

- Să achite contravaloarea taxelor pentru folosirea mijloacelor de afişaj şi reclamă 

situate pe domeniul public al municipiului Baia Mare .

Nu deţinem informaţii din care să reiasă că Affichage Romania S.R.L. nu şi-ar fi îndeplinit vreuna 

dintre aceste obligaţii. 

3. Remedii pentru situaţiile de neexecutare corespunzătoare a obligaţiilor 

contractuale ale concesionarului

a. În cazul întârzierii la plata chiriei

Locatorul are la dispoziţie o acţiune contractuală împotriva locatarului, prin care să solicite 

obligarea acestuia la plata chiriei restante, precum şi a penalităţilor stabilite prin contract, de 0,3% 

din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere, acţiunea fiind supusă termenului general de 

prescripţie de 3 ani.  Totuşi, există hotărâri în practica instanţelor judecătoreşti conform cărora 

termenul de prescripţie aplicabil este de cel 5 ani prevăzut de Codul de procedură fiscală, întrucât 

aceste sume constituie venituri bugetare.  În acest sens menţionăm Decizia nr. 1352/CA/2009 a 

Curţii de Apel Alba Iulia – Secţia de contencios administrativ şi fiscal. Competenţa soluţionării 

acţiunii aparţine Secţiei comerciale a Tribunalului.  Pentru posibilitatea de reziliere a Contractului, 

a se vedea pct. 4.a. de mai jos.

De asemenea, este posibilă rezilierea contractului pentru acest motiv, potrivit pct. 4.a. de mai jos. 
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b. Alte cazuri de neexecutare

Pentru orice altă neexecutare din partea locatarului, în lipsa unei clauze contractuale care să 

stabilească daunele, locatorul va putea solicita daune interese cu condiţia dovedirii unui prejudiciu.  

4. Modalităţi de denunţare şi reziliere a contractului 

a. Rezilierea pentru neplata chiriei

Art. 4 din Contract prevede că, în cazul întârzierilor la plata ratelor trimestriale mai mari de 60 de 

zile, locatorul va proceda la rezilierea de drept  a contractului fără punere în întârziere şi fără vreo 

altă formalitate.  Această prevedere contractuală instituie un pact comisoriu în favoarea locatorului.  

Întrucât din Fişa personală rezultă că Affichage Romania S.R.L. datorează chiria aferentă 

trimestrului II 2011, prin urmare au trecut mai mult de 60 de zile de la scadenţa acestei sume, este 

posibilă rezilierea Contractului pentru acest motiv. 

b. Alte cazuri de denunţare / reziliere 

Art. 8 din Contract prevede că „pentru nerespectarea oricărei obligaţii stabilite prin contract, 

contractul se reziliază fără împotrivirea locatarului”.  Această clauză nu are valoarea unui pact 

comisoriu în condiţiile în care nu prevede expres obligaţiile a căror executare atrag rezilierea.  

În cazul în care există alte cazuri de neexecutare a Contractului, va fi necesar să se apeleze la 

instanţă, care va aprecia dacă obligaţia încălcată este una esenţială şi dacă se impune rezilierea 

Contractului.

De asemenea, art. 12 prevede: „Contractul de închiriere se va rezilia şi în cazul în care terenul va fi 

revendicat în baza unor acte normative de foştii proprietari”.  În lipsa acordului părţilor, o 

eventuală reziliere pentru acest motiv va fi dispusă de către instanţă.
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3.2.6 Contract de asociere în participaţiune nr. 16065/19.11.1997 

Procedură Atribuire directă 

Temei legal de

atribuire

Cod Comercial

Legea nr. 69/1991 a administraţiei publice locale („Legea 69/1991”)

Hotărârea Consiliului Local nr. 136/1997 

Hotărârea Consiliului Local nr. 193/1997 

Cocontractant S.C. MOL România S.R.L. Arad („Mol”)

Obiectul contractului exploatarea unui teren de 3.000 mp în vederea construirii unei staţii 

de alimentare cu carburanţi auto 

Preţul contractului / 

an

- 1% din vânzările de carburanţi realizate (diminuate cu TVA, accize, 

alte taxe)

- 1,5% din vânzările realizate în magazin 

- 17.000 USD - sumă minimă garantată 

Durata contractului 25 ani, cu posibilitate de prelungire cu acordul părţilor 

Amendamente la

Contract

N/A

3.2.7  Contract de asociere în participaţiune nr. 15500/07.11.1997 

Procedură Atribuire directă 

Temei legal de

atribuire

Cod Comercial

Legea nr. 69/1991 a administraţiei publice locale („Legea 69/1991”)

Hotărârea Consiliului Local nr. 136/1997 

Cocontractant S.C. SHELL România S.R.L. („Shell”)

Obiectul

contractului

exploatarea unui teren de 3.000 mp în vederea construirii unei staţii de 

alimentare cu carburanţi auto 

Preţul 

contractului / an

- 4 USD/tona de carburant aprovizionată 

- 28.000 USD - sumă minimă garantată 

Durata

contractului

25 ani, cu posibilitate de prelungire cu acordul părţilor 

Amendamente la

Contract

Actul adiţional 

din data de

07.03.2003

-  se identifică în mod exact terenul prin număr cadastral 

şi carte funciară,  - se modifică modul de soluţionare a 

litigiilor derivate din Contract (se înlocuieşte competenţa 

curţii de arbitraj cu competenţa instanţelor judecătoreşti)

3.2.8 Contract de asociere în participaţiune nr. 2445/20.04.2004 

Procedură Atribuire directă 

Temei legal de

atribuire

Cod Comercial

Cod Civil

Cocontractant S.C. Rompetrol Downstream S.A. („Rompetrol”)

Obiectul

contractului

exploatarea unui teren de 1.575 mp în vederea construirii unei staţii de 

alimentare cu carburanţi auto 

Preţul 

contractului / an

- 3 USD/tona de carburant aprovizionată 

- 15.000 USD - sumă minimă garantată 

Durata

contractului

25 ani, cu prelungire de drept cu încă 25 ani dacă Rompetrol şi-a îndeplinit 

întocmai obligaţiile 

Amendamente la Actul adiţional din identificarea exactă a terenului prin număr cadastral 
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3.2.8 Contract de asociere în participaţiune nr. 2445/20.04.2004 

Contract data de 07.03.2003 şi carte funciară, înlocuire arbitraj cu instanţele 

judecătoreşti pentru soluţionarea disputelor 

3.2.9 Contract de asociere în participaţiune nr. 184/23.07.2005 

Procedură Atribuire directă 

Temei legal de atribuire Hotărârea Consiliului Local nr. 184/2005 

Cocontractant S.C. Euromedia Group S.A. („Euromedia”)

Obiectul contractului amplasarea pe domeniul public a unor suporturi publicitare

Preţul contractului / an 40% din venitul obţinut prin exploatarea spaţiului publicitar  

Durata contractului 10 ani, cu posibilitate de prelungire cu acordul părţilor 

Amendamente la

Contract

Actul adiţional din 

18.06.2009

- se modifică sediul societăţii 

Euromedia

3.2.10 Contract de asociere în participaţiune nr. 188/30.11.1998 

Procedură Atribuire directă 

Temei legal de

atribuire

Hotărârea Consiliului Local nr. 167/1998 şi HCL 243/1998 

Cocontractant S.C. McDonald’s România S.R.L. („McDonald’s”)

Obiectul

contractului

exploatarea unui teren de 1.600 mp în vederea construirii unui restaurant

McDonald’s

Preţul 

contractului / an

- 1,75% din vânzările nete lunare 

- 150.000.000 lei/an - sumă minimă garantată 

Durata

contractului

25 ani, dreptul de prelungire unilaterală al McDonald’s pentru două 

perioade suplimentare de 25 ani

Amendamente la

Contract

Actul adiţional 

din 19.03.1999

- Se modifică prin introducerea unei obligaţii 

suplimentare de instalare a 3 ceasuri electronice, a

unui ceas floral şi amenajarea unei zone verzi de 800 

mp
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3.2.11. Comentarii generale cu privire la încheierea unui contract de asociere

în participaţiune prin atribuire directă, fără respectarea prevederilor 

relevante achiziţiilor publice 

I. Recalificarea contractelor şi riscul nulităţii absolute a acestora 

Datorită modului de redactare a clauzelor Contractelor şi a drepturilor şi obligaţiilor la care ele dau 

naştere pentru părţi (în mod special datorită faptului că în cazul tuturor celor cinci Contracte 

autoritatea contractantă urmează să primească cel puţin suma fixă garantată – aşadar o redevenţă 

– şi nu o cotă parte procentuală din venit/profit, cu excepţia Contractului încheiat cu Euromedia), 

suntem de părere că există riscul ca acestea să fie re-calificate, la cererea unei persoane care poate 

dovedi un interes, din contracte de asociere în participaţiune, cum le-au numit părţile, în contracte 

de concesiune mai ales prin prisma faptului că prin aceste contracte se transferă un drept real de 

folosinţă asupra terenurilor din patrimoniul Consiliului Local Baia Mare.  

Într-o asemenea ipoteză - a re-calificării Contractelor, considerăm că există un risc de nulitate 

absolută a Contractelor pentru neorganizarea unei licitaţii publice la atribuirea terenurilor, nulitate 

care poate fi invocată de orice persoană care face dovada unui interes. 

În acest scop, un prim demers îl reprezintă identificarea naturii dreptului de proprietate exercitat 

asupra terenurilor de către Consiliul Local sau de către alte entităţi (ex. Statul Român), respectiv 

dacă este vorba de spre un bun obiect al dreptului de proprietate publică sau un bun obiect al 

dreptului de proprietate privată.  

Urmare a analizei documentelor puse la dispoziţia noastră putem concluziona următoarele: (a) în 

cazul contractului încheiat cu MOL România, titularul dreptului de proprietate pare a fi Municipiul

Baia Mare fără a putea confirma că acesta face parte din domeniul privat al municipalităţii; (b) în 

cazul contractului încheiat cu Shell România titularul dreptului de proprietate pare a fi Municipiul

Baia Mare fără a putea confirma că acesta face parte din domeniul privat al municipalităţii; (c) în 

cazul contractului încheiat cu Rompetrol, titularul dreptului de proprietate pare a fi Municipiul

Baia Mare fără a putea confirma că acesta face parte din domeniul privat al municipalităţii; (d) în 

cazul contractului încheiat cu Euromedia, pare că terenurile pe care urmează a fi amplasate 

suporturile publicitare fac parte din domeniul public, fără a putea confirma această încadrare; 

(e) în cazul contractului încheiat cu McDonald’s, titularul dreptului de proprietate pare a fi

Municipiul Baia Mare fără a putea confirma că acesta face parte din domeniul privat al 

municipalităţii. 

Această introducere cu privire la titularul şi natura dreptului de proprietate asupra terenurilor, 

obiect al Contractelor de asociere în participaţiune, este esenţială pentru calificarea juridică a 

Contractelor, bunurile proprietate publică având un regim juridic specific – derogatoriu de la cel 

comun şi mai restrictiv – în vreme ce bunurile proprietate privată a statului sau a unităţilor 

administrativ teritoriale au un regim de drept comun cu excepţia particularităţilor stabilite de lege.  

Ipoteza în care Terenul este un bun din domeniul public.

În situaţia în care avem de-a face cu bunuri proprietate publică acestea pot fi, conform

prevederilor exprese ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia (denumită în continuare „Legea nr. 213/1998”), numai „date în administrare,
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concesionate sau închiriate” în urma desfăşurării unei licitaţii publice, cu respectarea unui caiet de 

sarcini specific şi cu condiţii speciale în ceea ce priveşte soarta bunurilor obiect al contractului atât 

pe durata contractului cât şi la încetarea acestuia. Aşadar, date fiind prevederile exprese şi 

restrictive ale Legii nr. 213/1998, rezultă că încheierea unui act de altă natură cu privire la bunurile 

proprietate publică pentru punerea lor în valoare nu este permisă de către lege (deci nici încheierea 

unui act de asociere în participaţiune).  Astfel, dacă darea în administrare priveşte mai mult 

raporturile dintre autorităţile statului şi dintre acestea şi regiile autonome, concesionarea şi 

închirierea bunurilor proprietate publică prezintă interes pentru analiza propusă.  

Din coroborarea prevederilor legale relevante şi a interpretării acestora conferite şi în doctrină, 

concesiunea presupune încheierea între autoritatea care administrează bunul şi concesionar a unui 

contract intuitu personae (sub-concesionarea fiind interzisă) în baza căruia concedentul transmite 

pentru o perioadă determinată, de cel mult 49 de ani, celeilalte părţi, concesionarul, dreptul şi 

obligaţia de exploatare a unui bun, pe riscul şi pe răspunderea sa, în schimbul unei redevenţe 

(concesiunea de bunuri presupunând şi realizarea unor investiţii de către concesionar – amenajări, 

clădiri etc. - acest fapt fiind considerat de esenţa concesiunii de bunuri).  În mod opus, sintetizând 

specificul contractului de închiriere se consideră că închirierea presupune doar o exploatare „nudă” 

a bunului obiect al contractului nepresupunând dreptul de a realiza investiţii ca la concesiune, 

ajungând aşadar prin excludere şi interpretare la concluzia că, în ipoteza în care s-ar

dovedi că bunul obiect al Contractelor este unul din domeniul public, în ciuda terminologiei folosite 

de către părţi de „asociere în participaţiune” raportul juridic dintre părţi nu poate fi 

calificat în fapt decât ca fiind unul decurgând din contractul de concesiune.

Într-o asemenea situaţie, dacă avem în vedere că nu contează atât terminologia folosită de către 

părţi cât adevărata intenţie a părţilor şi că în temeiul principiului general de drept actele juridice 

trebuie interpretate în sensul în care produc efecte şi nu în cel în care nu produc efecte se poate 

încerca confirmarea naturii juridice a Contractului ca fiind unul de concesiune.  Este esenţial de 

stabilit pentru validitatea acestuia dacă Consiliul Local a organizat şi o licitaţie publică cum solicita 

imperativ Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor (denumită în continuare „Legea nr.

219/1998”), în vigoare la momentul încheierii Contractelor.  În cazul în care nu a fost organizată o 

licitaţie publică pentru concesionarea bunului considerăm că există o cauză de nulitate absolută

a Contractului care poate fi invocată pentru nerespectarea procedurii publice prevăzute de Legea 

nr. 219/1998, nulitate care poate fi invocată oricând de orice persoană interesată.  

Ipoteza în care Terenul este un bun din domeniul privat.

În ceea ce priveşte dreptul de proprietate privată a Statului şi unităţilor administrativ teritoriale 

asupra bunurilor, Legea nr. 213/1998 prevede că acesta este supus „regimului juridic de drept

comun, dacă legea nu dispune altfel”.  În completarea dispoziţiilor Legii nr. 213/1998 vin 

prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (denumită în 

continuare „Legea nr. 50/1991”) care prevăd că „terenurile aparţinând domeniului privat […] 

destinate construirii, pot fi vândute, concesionate ori închiriate […]” impunând totodată 

obligativitatea organizării unei licitaţii publice.  În ipoteza în care s-ar dovedi că terenurile, obiect al 

Contractelor, aparţin domeniul privat al Statului sau Consiliului local – rezultă că în ceea ce 

priveşte aceste terenuri ar putea fi încheiate, teoretic, oricare dintre următoarele contracte: 

(a) Contract de închiriere;

(b) Contract de concesiune;

(c) Contract de vânzare.
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(d) Contract nenumit prin care prin care se transmite dreptul de folosinţă asupra 

terenului.

Dată fiind natura drepturilor şi obligaţiilor rezultând din Contracte (în special dreptul şi obligaţia 

realizării unei investiţii) excludem din start din discuţie posibilitatea contractului de a fi calificat 

drept unul de închiriere, pentru aceleaşi considerente analizate la regimul bunurilor din domeniul 

public.

Dată fiind intenţia părţilor, măcar din perspectiva limbajului, de a încheia un contract de asociere 

în participaţiune trebuie analizat dacă acesta poate fi calificat ca atare din perspectiva raporturilor 

contractuale care s-au născut între părţi.  În acest scop, în pofida faptului că mai multe dispoziţii ale 

Contractelor ne duc cu gândul la un contract de concesiune (ex. încheierea sa pe o durată de 25 de 

ani, punerea la dispoziţia co-contractanţilor de către Consiliul Local a unui bun – terenul – pe care 

acestea trebuie să realizeze o investiţie), în opinia noastră argumentele principale pentru care acest 

contract nu poate fi calificat drept unul de asociere în participaţiune este pe de o parte acela că 

edificarea unei construcţii pe un teren nu se poate face în lipsa unui drept real de 

folosinţă care nu poate fi dobândit decât în formele prescrise de Legea nr. 50/1991

iar pe de altă parte cocontractanţii nu au agreat unul dintre elementele necesare ale oricărei 

asocieri în participaţiune şi anume, nu se prevede o „modalitate de împărţire a rezultatelor 

activităţii desfăşurate în comun”, părţile nu au stabilit un procent de câştig şi pierdere 

aferent fiecărei părţi indiferent de cursul activităţii comerciale desfăşurate, pentru că în fapt co-

contractanţii plătesc Consiliului Local contra-echivalentul folosinţei terenului şi exploatării 

investiţiei cel puţin o sumă minimă garantată, astfel: (i) 17.000 USD/an de către MOL România, 

(ii) 28.000 USD/an de către SHELL România, (iii) 15.000 USD/an de către Rompetrol, (iv) 

150.000.000 lei/an de către McDonald’s.  

Chiar dacă Consiliul local invocă dispoziţiile art. 38 alin. 2 lit. x din Lege nr. 215/2001 care dispune 

că printre atribuţiile sale intră şi „x) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu

persoane juridice române, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, 

servicii sau proiecte de interes public local;” drept temei la contractelor de asociere încheiate,

considerăm că convenţiile încheiate întrunesc elementele constitutive ale unui 

contract de concesiune iar atribuirea unui astfel de contract trebuie să respecte 

procedura prevăzută de Legea nr. 50/1991.  Pe cale de consecinţă suntem de opinie că 

asocierile în participaţiune au fost încheiate cu neobservarea dispoziţiilor imperative ale Legii nr. 

50/1991 fraudând astfel normele imperative în materie în ceea ce priveşte formele limitative în care 

se poate transmite un drept real de folosinţă asupra terenului şi procedura de licitaţie publică în 

ceea ce priveşte atribuirea unui contract de concesiune.  De altfel, chiar textul de lege invocat face 

precizarea că asocierea cu alte persoane juridice se face în condiţiile legii, legea aplicabilă fiind 

Legea nr. 50/1991.  Această opinie este îmbrăţişată şi de către practica judiciară (a se vedea într-o 

speţă asemănătoare Decizia Curţii de Apel Cluj nr. 3143 din 2 decembrie 2010).  

În atare condiţii, dacă s-ar insista pe ideea calificării Contractelor drept asociere în participaţiune 

considerăm că există riscul ca acestea să fie considerate nule absolut, datorită clauzei aşa numite 

„leonine” inserate în Contracte, în sensul că Consiliul Local, indiferent de profitul sau pierderea pe 

care va merge activitatea „asocierilor”, nu va participa la nici o pierdere pentru că va încasa, 

indiferent de condiţii, suma fixă prevăzută în Contract (aşadar neexistând „riscul” de a nu încasa 

nimic). Or, conform prevederilor art. 1513 din Codul Civil român „este nul contractul prin care un

asociat îşi stipulează totalitatea câştigurilor.  Asemenea, nulă este convenţia prin care s-a stipulat 
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ca unul sau mai mulţi asociaţi să fie scutiţi de a participa la pierdere”, fiind vorba aşadar de o 

nulitate a întregului act.

Dacă, în lumina argumentelor de mai sus se re-califică de către o instanţă de judecată Contractele  

în  contracte de concesiune atunci trebuie aplicat şi respectat regimul juridic care guvernează 

regimul concesiunilor.  În primul rând ne referim aici la necesitatea organizării unei licitaţii publice 

anterior încheierii acestora.  În cazul în care încheierea Contractelor nu a fost precedată de 

organizarea de către Consiliul Local a unei licitaţii publice pentru concesionarea bunului 

considerăm că există un motiv de nulitate absolută a acestora pentru nerespectarea procedurii

publice prevăzute de legea concesiunilor, nulitate care poate fi invocată oricând de orice persoană 

interesată.  

În încheierea analizei aspectului calificării naturii juridice a Contractelor de asociere în 

participaţiune, dorim să atragem atenţia asupra faptului că recalificarea Contratelor în contacte de 

concesiune prin care se transmite dreptul de folosinţă în vederea edificării unei construcţii este 

posibilă ca urmare a unei acţiuni în instanţă introduse de către orice terţ care dovedeşte un interes. 

II. Clauze de sponsorizare

Din analiza Contractelor, am identificat în cuprinsul clauzelor agreate de părţi existenţa unei 

obligaţii de sponsorizare a autorităţii publice în sarcina societăţilor co-contractante, astfel: (i) în 

contractul încheiat cu MOL România această societate se obligă să achite suma de 20.000 USD în 

beneficiul Consiliului Local Baia Mare; (ii) în contractul încheiat cu Shell România această societate 

se obligă să achite suma de 15.000 USD în contul unui prestator de servicii ales de Consiliul Local 

Baia Mare; (iii) în contractul încheiat cu Euromedia această societate se obligă să sponsorizeze 

anual o acţiune a Consiliului Local. 

Având în vedere că potrivit dispoziţiilor legale privind atribuirea contractelor de concesiune 

autoritatea contractantă are obligaţia de a estima preţul contractului, suntem de părere că prin 

inserarea unei clauze de sponsorizare într-un astfel de contract se adaugă o componentă a preţului 

contractului constând în valoarea sponsorizării, astfel încât preţul estimat al contractului include şi 

valoarea sponsorizării. 

III. Cesiunea

Din analiza Contractelor, am identificat în cuprinsul clauzelor agreate de părţi existenţa dreptului 

de cesiune a contractului, astfel: (i) în contractul încheiat cu McDonald’s se prevede expres dreptul

acestei societăţi de a cesiona atât contractul cât şi terenul oricărei societăţi afiliate acesteia (clauza 

15 din contract); (ii) în contractul încheiat cu Rompetrol, se prevede expres dreptul acestei societăţi 

de a cesiona sau nova Contractul (clauza 4.4 din contract); (iii) în contractul încheiat cu MOL

România, se prevede expres dreptul acestei societăţi de a ceda contractul în cazul în care activitatea 

se dovedeşte neprofitabilă (clauza 7.2.3 din contract); (iv) în contractul încheiat cu SHELL 

România, se prevede expres dreptul acestei societăţi de a ceda contractul în cazul în care activitatea 

se dovedeşte neprofitabilă (clauza 7.2.2 din contract). 

În ceea ce priveşte posibilitatea de cesiune a unui contract de concesiune, subliniem că în ceea ce 

priveşte bunurile proprietate privată a Statului/unităţilor administrativ teritoriale, deşi atât 

reglementarea anterioară cât şi cea curentă nu conţin dispoziţii exprese privind o asemenea 
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interdicţie, atât interpretarea dată de doctrină cât şi de ANRMAP sunt în sensul că o asemenea 

ipoteză este contrară scopului avut în vedere de legiuitor astfel încât este recomandabil ca în 

contractele viitoare să se prevadă expres interdicţia cesiunii.  În ceea ce priveşte bunurile 

proprietate publică a Statului/unităţilor administrativ teritoriale, interdicţia sub-concesionării este 

expres reglementată. 
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3.3. Analiza litigiilor

Nr

Crt.
NR. DOSAR PĂRŢI OBIECT

FAZA

PROCESUALĂ 
INSTANŢA 

STADIU

PROCESUAL

CURENT

1.
Dosar nr.

4882/182/2008

PETENT:

SC PAN BUILD SRL

INTIMAT:

Primarul Municipiului

Baia Mare

Plângere

contravenţională 

Fond

Judecătoria Baia Mare 

Prima instanţă – Sentinţa 

civilă nr. 521/28 ianuarie 

2009
Soluţionat definitiv  şi 

irevocabil prin

respingerea recursului

formulat de SC PAN

BUILD SRL, ca

nefondat

Apel n/a

Recurs

Tribunalul Maramureş 

Instanţa de recurs

Decizia nr. 929/R/25.06.2009

Contestaţie în 

anulare
n/a

Revizuire n/a

2.
Scurtă descriere a 

cauzei

Prin Procesul Verbal de contravenţie nr. 14/25.02.2008, Primăria a dispus sancţionarea SC PAN BUILD SRL pentru executarea 

lucrărilor de construcţie cu nerespectarea autorizaţiei de construire nr. 586/23.08.2006, Petentul dispunând executarea 

suplimentară a trei etaje în plus faţă de documentaţia aprobată şi vizată spre neschimbare la data emiterii autorizaţiei de 

construire mai sus menţionate.  Prin actul constatator, Primăria a aplicat SC PAN BUILD SRL, în calitate de beneficiar al 

investiţiei, sancţiunea amenzii contravenţională de 10.000 lei şi măsura complementară de sistare imediată a lucrărilor şi 

încadrarea construcţiei în prevederile autorizaţiei de construire.  Împotriva actului constatator SC PAN BUILD SRL a formulat 

plângere contravenţională. 

Ulterior, constatând că, în ciuda măsurilor complementare dispuse de către Primărie, Petentul a continuat executarea lucrărilor de 

construire, la data de 24.04.2008, Primăria a dispus încheierea Procesului Verbal de contravenţie nr. 26/24.04.2008 („Procesul

Verbal”), prin care Petentul, în calitate de executant al lucrărilor, a fost sancţionat contravenţional prin aplicarea amenzii 
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contravenţionale în cuantum de 10.000 lei şi a măsurii complementare de oprire a lucrărilor executate suplimentar şi aducerea 

construcţiei la forma, dimensiunile şi regimul de înălţime conform autorizaţiei de construire nr. 608/30.08.2006. Împotriva 

Procesului Verbal, Petentul a formulat plângerea contravenţională care face obiectul dosarului mai sus rubricat 

3. COMENTARII SPECIFICE PRIVIND

A.
Aspecte de ordin

procedural
Prin întâmpinările depuse de către Primărie, nu au fost invocate chestiuni prealabile;  

B.
Argumente de ordin

substanţial 

 În faţa Judecătoriei Baia Mare 

Cu privire la fondul cauzei, apreciem că, în mod corect, Primăria a combătut afirmaţiilor Petentului cu privire la faptul că a 

fost sancţionat de două ori pentru aceeaşi faptă contravenţională, arătând instanţei că societatea a dispus continuarea lucrărilor de 

construire în totală contradicţie cu interdicţia de construire dispusă prin primul act constatator. În egală măsură, apreciem ca fiind 

pe deplin întemeiate apărările Primăriei cu privire la faptul că noua contravenţie a fost săvârşită de către Petent prin raportare la 

încălcarea autorizaţiei de construire nr. 608/30.08.2006, iar nu la încălcarea autorizaţiei de construire nr. 586/23.08.2006, 

pentru care a fost încheiat primul act constatator.

 În faţa instanţei de recurs 

Primăria a dispus reluarea argumentelor invocate în faţa instanţei de fond, cu scurte referiri la sentinţa instanţei de fond, în aşa fel 

încât, apreciem că apărările formulate de către Primărie împotriva cererii de recurs nu sunt neapărat de natură să aducă un plus de 

temeinicie sentinţei recurate. 

C. Probe administrate Ambele părţi au solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri; 

D. Soluţia instanţei 

 Soluţia instanţei de fond 

În soluţionarea plângerii contravenţionale, instanţa a dat curs apărărilor formulate de Primărie, constatând că Petentul a continuat 

lucrările de construire şi după întocmirea actului constatator, în aşa fel încât, în mod corect Primăria a constatat săvârşirea unei 

noi fapte contravenţionale. 

În consecinţă, instanţa a respins plângerea contravenţională ca nefondată. 
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 Soluţia instanţei de recurs 

În soluţionarea cererii de recurs, instanţa de recurs a dat curs apărărilor Primăriei şi constatărilor instanţei de fond şi a respins 

recursul, ca nefondat.

4. Alte chestiuni relevante

 Cu privire la nulitatea plângerii contravenţionale.

Din cuprinsul plângerii contravenţionale se poate observa că Petentul nu şi-a întemeiat în drept acţiunea.  În acest sens, 

menţionăm că, potrivit art. 112 alin.1 pct. 4 Cod procedură civilă, „Cererea de chemare în judecată trebuie să cuprindă (…) 

arătarea motivelor de fapt şi de drept pe care se întemeiază acţiunea”

În consecinţă, legiuitorul instituie obligaţia reclamanţilor de a-şi motiva în drept acţiunea, sancţiunea fiind anularea actului de 

sesizare a instanţei, în condiţiile art. 105 alin. 2 Cod procedură civilă, potrivit căruia ,„Actele îndeplinite cu neobservarea formelor

legale (…) se vor declara nule numai dacă prin acestea s-au pricinuit părţii o vătămare care nu se poate înlătura decât prin 

anularea lor. ”

Astfel, apreciem că, la primul termen de judecată, Primăria ar fi putut să solicite instanţei anularea plângerii contravenţionale, sub 

motivarea imposibilităţii formulării unor apărări corespunzătoare împotriva pretenţiilor Petentului, în lipsa temeiului de drept al 

cererii.
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Nr

Crt.
NR. DOSAR PĂRŢI OBIECT

FAZA

PROCESUALĂ 
INSTANŢA 

STADIU PROCESUAL

CURENT

1. Dosar nr. 10027/182/2009

PETENT:

STANCU ION MARIN

INTIMAT:

Primăria Municipiului Baia 

Mare – Serviciul Corp

Control Disciplină în 

Construcţii  

Anulare proces

verbal de

contravenţie 

Fond

Judecătoria Baia Mare

Prima instanţă – Sentinţa 

civilă nr. 1798 din 23 

februarie 2011

Soluţionat definitiv şi 

irevocabil prin respingerea

recursului formulat de

STANCU ION MARIN, ca

nefondat.

Apel n/a

Recurs

Tribunalul

Maramureş 

Instanţa de recurs – 

Decizia nr. 704 din data

de 03.06.2011

Contestaţie în 

anulare
n/a

Revizuire n/a

2. Scurtă descriere a cauzei 

La data de 31 martie 2009, Stancu Ioan Marin („Reclamantul”) a formulat o cerere către Primărie, prin care a solicitat eliberarea 

unei autorizaţii de construire pentru un bloc de locuinţe S+P+2E situat in Baia Mare, str. Sănătăţii (”Clădirea”). La data de

12.11.2008, Reclamantul a obţinut certificatul de urbanism nr. 1844 aferent acestei construcţii. 

Întrucât documentaţia anexată nu îndeplinea cerinţele Planului Urbanistic General al municipiului Baia Mare, prin adresa nr. 8530 

din 14.04.2009, Primăria i-a  pus în vedere Reclamantului să completeze documentaţia cu un studiu geotehnic.  De asemenea, în 

data de 30.06.2009, Primăria i-a comunicat reclamantului că este necesară efectuarea unei expertize geotehnice, expertiză ce a fost 

întocmită şi înregistrată la Primărie sub nr. 15.707 in 05.08.2009. 

Dat fiind că Reclamantul a iniţiat lucrările de excavare în scopul construirii Clădirii în lipsa autorizaţiei de construire, la data de 

07.04.2009, Serviciul Corp Control Calitate Lucrări de Construcţii a emis procesul verbal de inspecţie nr. 63 prin care a constatat 

stadiul fizic al lucrării şi a dispus oprirea lucrărilor până la intrarea în legalitate. 

La data de 18.06.2009, Serviciul Corp Control Calitate Lucrări de Construcţii a emis un nou proces verbal nr. 78/18.06.2009 prin 
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care a stabilit încă o dată in sarcina Reclamantului obligaţia de a opri lucrările până la intrarea în legalitate. 

Reclamantul a dispus continuarea lucrărilor de construire, motiv pentru care Reclamantul a fost sancţionat contravenţional în data 

de 09.09.20009, prin întocmirea procesului-verbal nr. 77 („Procesul verbal de contravenţie”) pentru executarea unor lucrări de 

săpătură, turnare şapă de egalizare pe toata suprafaţa săpăturii, lucrări de hidro-izolaţie, armare, radieri şi cuzineţi fără autorizaţie. 

La data de 17.09.2009, Reclamantul a formulat plângere contravenţională, înregistrată pe rolul Judecătoriei Baia Mare sub numărul 

de dosar mai sus rubricat, întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 50/1991 si ale Legii 554/2005, prin care a solicitat instanţei anularea 

Procesului verbal de contravenţie. 

3. COMENTARII SPECIFICE PRIVIND

A.
Aspecte de ordin

procedural

- La termenul de judecată din data de 21.10.2009, Primăria a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea, ca 

neîntemeiată, a plângerii Reclamantului, arătând, în esenţă că, Procesul verbal de contravenţie a fost emis cu respectarea 

dispoziţiilor legale dat fiind că, în pofida avertismentelor anterioare, Reclamantul nu s-a conformat obligaţiei de a  opri lucrările. 

Primăria a arătat totodată că, fapta constituie contravenţie, potrivit art. 26 alin. 1 lit. a din Legea 50/1991, certificatul de 

urbanism obţinut de Reclamant neputând substitui autorizaţia de construire şi neconferind dreptul de a executa lucrări de 

construcţie.  

În privinţa cuantumului amenzii aplicate, în pofida faptului că, acest aspect nu a fost criticat de Reclamant prin plângerea 

contravenţională, Primăria a arătat că s-a procedat la o analiză obiectivă a stării de fapt şi a pericolului existent prin amplasarea 

construcţiei, motiv pentru care s-a aplicat amenda contravenţională în cuantum de 50.000 lei.  

- La termenul de judecata din data de 13.01.2010, Reclamantul, prin avocat, a formulat „Note de şedinţă şi precizare a plângerii”, 

prin care

(i) a invocat excepţia prescripţiei dreptului de a executa sancţiunea amenzii aplicate prin Procesul verbal de 

contravenţie,  

(ii) solicita suspendarea soluţionării cauzei până la soluţionarea irevocabilă a dosarului nr. 5520/100/2009 

(iii) solicită în subsidiar, reducerea cuantumului amenzii aplicate.  

Cu privire la plângerea contravenţională, menţionăm că, aceasta a fost, în mod greşit, întemeiată pe dispoziţiile Legii 

50/1991 şi ale Legii 554/2004, întrucât Reclamantul ar fi trebuit să indice ca temei legal pentru anularea Procesului verbal de 

contravenţie art. 31 din OG 2/2001.  Faţă de aceste împrejurări, Primăria ar fi trebuit să solicite respingerea, ca neîntemeiată, a 
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plângerii contravenţionale raportat la greşita indicare a temeiului de drept. 

Cu privire la cererea precizatoare a acţiunii, menţionăm că, potrivit art. 132 Cod procedură civilă, a astfel de cerere 

precizatoare poate fi formulată până la prima zi de înfăţişare, respectiv până la termenul de judecată la care părţile legal citate pot 

pune concluzii cu privire la aspectele ce privesc dosarul în cauză.  În prezenta speţa, având in vedere că, Reclamantul a formulat 

cerere precizatoare ulterior primei zile de înfăţişare, respectiv la al treilea termen de judecata din data de 13.01.2010, apreciem că, 

Primăria ar fi trebuit să invoce tardivitatea formulării cererii precizatoare prin raportare la art. 132 Cod procedură civilă.  O astfel de 

apărare ar fi putut conduce la respingerea tuturor solicitărilor Reclamantului din cererea precizatoare şi implicit la respingerea în tot 

a plângerii contravenţionale, dat fiind că solicitarea de reducere a cuantumului amenzii admisă de instanţă a făcut obiectul cererii 

precizatoare.

Cu privire la excepţia prescripţiei dreptului de a executa sancţiunea amenzii aplicate prin Procesul verbal de

contravenţie, invocată de Reclamant prin cererea precizatoare şi motivata de faptul că Procesul verbal de contravenţie nu ar fi fost 

comunicat Reclamantului la domiciliul său din Franţa, în conformitate cu dispoziţiile OG 2/2001, învederăm următoarele:  

În primul rând, Primăria avea posibilitatea să învedereze instanţei că excepţia invocată de Reclamant nu reprezintă o apărare pe 

fondul cauzei, prin ea însăşi neaducându-se argumente în combaterea legalităţii Procesului verbal de contravenţie, ci reprezintă 

apărări proprii ce ar fi putut fi invocate în cazul unei contestaţii la executare.  Mai precis, excepţia de mai sus nu poate conduce la 

anularea procesului verbal, întrucât faptul necomunicării Procesului verbal de contravenţie în termen legal nu exonerează 

Reclamantul de răspunderea contravenţională. 

În al doilea rând, potrivit art. 27 din OG 2/2001, comunicarea procesului-verbal şi a înştiinţării de plată de face prin poştă, cu 

aviz de primire, sau prin afişare la domiciliul sau la sediul contravenientului.  Operaţiunea de afişare se consemnează într-un 

proces-verbal semnat de cel puţin un martor.

Potrivit art. 25 alin. 2 din OG 2/2001, „Comunicarea se face de către organul care a aplicat sancţiunea, în termen de cel mult o lună 

de la data aplicării acesteia”.

Potrivit art. 14 din OG 2/2001, “Executarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie dacă procesul-verbal de constatare a 

contravenţiei nu a fost comunicat contravenientului în termen de o lună de la data aplicării sancţiunii”.

Din documentele aflate la dosarul cauzei, rezultă că Procesul verbal a fost comunicat Reclamantului în termen legal (respectiv la 7 

zile de la aplicarea sancţiunii), prin postă, la adresa din str. Culturii nr. 10/17 Baia Mare (adresa indicată ca fiind domiciliul 

Reclamantului în certificatul de urbanism) şi prin afişare atât la adresa anterior menţionată, cât şi la locul edificării Clădirii (Str. 

Sănătăţii), fapt atestat de martorul Buiuc Florin. 
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Prin urmare, dat fiind că, Procesul verbal a fost comunicat în termen legal la adresa indicată de Reclamant ca fiind domiciliul 

acestuia, în relaţia cu autorităţile locale, apreciem că procedura de comunicare s-a realizat în conformitate cu dispoziţiile legale, 

astfel încât în mod corect instanţa a dispus respingerea excepţiei invocate. 

B.
Argumente de ordin

substanţial 

 În faţa Judecătoriei Baia Mare 

Cu privire la fondul cauzei, în prealabil, menţionăm că motivele principale ale plângerii contravenţionale formulate de 

Reclamant se referă, în esenţă, la faptul că Reclamantul a solicitat emiterea autorizaţiei de construire pentru edificarea Clădirii şi a 

depus în susţinerea cererii sale studiul geotehnic solicitat de Primărie şi confirmat de Inspectoratul de stat în construcţii, însă 

Primăria nu ar fi răspuns cererii sale şi a decis emiterea Procesului verbal de contravenţie. 

Ulterior, prin cererea precizatoare, Reclamantul formulează o serie de critici cu privire la forma Procesului verbal de contravenţiei, 

solicitând anularea acestuia pe motiv că nu se indică „seria şi numărul paşaportului petentului  ori ale altui document de trecere a 

frontierei de stat„ astfel cum prevede art. 16 alin 11 din OG 2/2001.

- În combaterea motivelor invocate de Reclamant, Primăria, in mod corect, a învederat instanţei faptul că, Procesul verbal de 

contravenţie a fost emis cu respectarea dispoziţiilor legale ale art. 26 alin. 1 lit. a din Legea 50/1991 şi că, în pofida 

avertismentelor anterioare, Reclamantul nu s-a conformat obligaţiei de a opri lucrările.  De asemenea, apreciem ca fiind legale şi 

oportune apărările Primăriei cu privire la faptul că, certificatul de urbanism obţinut de Reclamant nu poate tine loc de 

autorizaţie de construire, neconferind dreptul de a executa lucrări de construcţie şi că specificaţiile tehnice ale Clădirii nu se 

încadrează în categoria locuinţelor colective, proprietarii clădirilor vecine manifestându-şi expres dezacordul faţă de realizarea 

Clădirii. 

În subsidiar, apreciem că Primăria ar mai fi putut susţine netemeinicia plângerii contravenţionale prin raportare la faptul că 

Reclamantul solicită anularea Procesului verbal de contravenţie, fără a expune motivele de fond sau de formă pentru care 

considera ca acest act ar fi nelegal (i.e. respingerea plângerii ca nemotivată în fapt şi în drept).  

Suplimentar, considerăm că apărările Primăriei ar fi trebuit să vizeze şi argumente de menţinere a nivelului amenzii prin 

raportare la gradul de pericol social al faptei contravenţionale şi la conduita de rea-credinţă a Reclamantului care a persistat în a 

continua lucrărilor, în pofida nenumăratelor avertismente trasate de autoritatea publică. 

 În faţa instanţei de recurs 

Prin cererea de recurs formulată de Reclamant, acesta solicită  

(i)   în principal, admiterea recursului şi casarea sentinţei pronunţate de Judecătoria Baia Mare, ca urmare a neîndeplinirii 
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procedurii de citare a Reclamantului pentru ultimul termen de judecată. 

(ii)   în subsidiar, modificarea în parte a Sentinţei şi constatarea faptului că dreptul de a executa sancţiunea aplicată prin 

procesul verbal de contravenţie s-a prescris, ca urmare a faptului că, acesta nu a fost comunicat Reclamantului la domiciliul 

său din Franţa, in termen de 1 luna de la aplicarea sancţiunii, în conformitate cu art. 25 alin. 2 şi art. 26 alin. 3 din OG 

2/2001.

Din documentele ce ne-au fost puse la dispoziţie, nu rezultă care au fost apărările Primăriei cu privire la cererea de recurs formulată 

de Reclamant şi nici care au fost motivele pentru care Tribunalul Maramureş a dispus respingerea recursului formulat de Reclamant, 

ca nefondat, decizia acestei instanţe nefiindu-ne pusa la dispoziţie.  

C. Probe administrate
Reclamantul a solicitat şi a administrat proba cu înscrisuri; Nici din întâmpinare şi nici din motivarea sentinţei Judecătoriei Baia 

Mare nu rezultă ca Primăria ar fi solicitat administrarea de probatorii. 

D. Soluţia instanţei 

 Soluţia instanţei de fond 

În soluţionarea plângerii contravenţionale, instanţa a dispus respingerea excepţiei prescripţiei executării sancţiunii contravenţionale, 

respingerea, ca rămasă fără obiect, a cererii de suspendare şi admiterea în parte a plângerii contravenţionale, în sensul reducerii 

cuantumului amenzii aplicate de la 50.000 lei la 35.000 lei.

 Soluţia instanţei de recurs 

Tribunalul Maramureş a dispus respingerea recursului formulat de Reclamant, ca nefondat şi, pe cale de consecinţă, a menţinut 

soluţia pronunţată de prima instanţă de judecată. 

4. Alte chestiuni relevante Nu am identificat alte chestiuni relevante
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Nr

Crt.
NR. DOSAR PĂRŢI OBIECT

FAZA

PROCESUALĂ 
INSTANŢA 

STADIU

PROCESUAL

CURENT

1. Dosar nr. 6583/182/2009

PETENT:

SC CARNIVAL SRL

INTIMAT:

Municipiul Baia Mare prin

Primar

Plângere

contravenţională 

Fond

Judecătoria Baia Mare 

Prima instanţă – Sentinţa civilă 

nr. 1504/15.02.2010
Soluţionat definitiv şi 

irevocabil prin

respingerea

recursului formulat

de SC CARNIVAL

SRL, ca nefondat

Apel n/a

Recurs

Tribunalul Maramureş 

Instanţa de recurs -Decizia nr.

1074/R/29.10.2010

Contestaţie în 

anulare
n/a

Revizuire n/a

2. Scurtă descriere a cauzei 

La data de 23.06.2009, în urma unei acţiuni de control desfăşurată în Piaţa Libertăţii, reprezentanţii Primăriei au constatat 

construcţia unei terase din lemn cu învelitoare policarbonat, executată fără autorizaţie de construire de către SC CARNIVAL SRL.  

În consecinţă, Primăria a decis întocmirea Procesului Verbal de contravenţie nr. 67/23.06.2009 („Procesul verbal”), prin care a

aplicat SC CARNIVAL SRL sancţiunea amenzii contravenţionale în cuantum de 3.000 lei şi a sancţiunii complementare a 

desfiinţării construcţiei şi aducerii terenului în stare iniţială. 

Împotriva Procesului Verbal, instanţa a formulat plângere contravenţională care face obiectul dosarului mai sus rubricat. 

3. COMENTARII SPECIFICE PRIVIND

A.
Aspecte de ordin

procedural

Prin întâmpinările depuse de către Primărie în faţa instanţei de fond şi în faţa instanţei de recurs, nu au fost invocate chestiuni 

prealabile;

B.
Argumente de ordin

substanţial 

 În faţa Judecătoriei Baia Mare 

Cu privire la fondul cauzei, prin întâmpinarea depusă, apreciem că, în mod corect, Primăria a arătat că lucrările de construire 

şi de amenajare a unei terase necesită, în mod obligatoriu, obţinerea unei autorizaţii de construire, solicitând instanţei să respingă 

plângerea contravenţională ca neîntemeiată. În egală măsură, apreciem ca fiind corecte referirile Primăriei cu privire la inexistenţa 
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sancţiunii contravenţionale cu avertisment, astfel cum reiese din prevederile exprese ale art. 27 alin. 6 din Legea 50/1991. 

Cu toate acestea, apărările Primăriei nu vizează în nici un fel motivele de nulitate invocate de către Petent cu privire la calitatea de 

martor a gardianului public şi cu privire la lipsa menţiunii locului întocmirii Procesului Verbal şi nici motive de netemeinicie a 

înlocuirii măsurii contravenţionale de desfiinţare a lucrărilor de construire.  Or, în vederea asigurării unei apărări complete şi 

eficiente, apreciem că se impunea combaterea punctuală a motivelor mai sus indicate.     

 În faţa instanţei de recurs 

Apărările Primăriei constau în reproducerea cu exactitate a argumentelor cuprinse în întâmpinarea depusă la dosarul de fond, fără 

a aduce nici un element nou şi fără a face vreo referire la hotărârea favorabilă a instanţei de fond, pe care Primăria era obligată să o 

apere.  În aceste condiţii, apreciem că aspectele reluate de către Primărie în faţa instanţei de recurs nu constituie o veritabilă 

apărare în faţa instanţei de recurs.       

C. Probe administrate Ambele părţi au solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri şi martori; 

D. Soluţia instanţei 

 Soluţia instanţei de fond 

În soluţionarea plângerii contravenţionale, instanţa a constatat că: 

 Procesul Verbal a fost în mod legal întocmit din punct de vedere al îndeplinirii condiţiilor de formă; 

 Fapta Petentului de construire şi/sau amenajare a terasei reprezintă o faptă contravenţională; 

 Sancţiunea amenzii de 3.000 lei aplicată contravenientei, orientată către minimul legal, a fost în mod corect individualizată;  

Motiv pentru care a decis respingerea plângerii contravenţionale ca neîntemeiată. 

 Soluţia instanţei de recurs 

În soluţionarea recursului promovat de către Petent, instanţa de recurs a constatat legalitatea şi temeinicia hotărârii pronunţate de 

instanţa de fond, respingând recursului Carnival, ca nefondat. 

4. Alte chestiuni relevante Din documentele transmise, nu rezultă alte chestiuni relevante. 
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Nr

Crt.
NR. DOSAR PĂRŢI OBIECT

FAZA

PROCESUALĂ
INSTANŢA 

STADIU

PROCESUAL

CURENT

1.
DOSAR NR. 3418/182/2011

Judecătoria Baia Mare

RECLAMANT

Hoban Maria

INTIMAT

Comisia Locală Baia Mare De 

Aplicare A Legii Fondului

Funciar

CHEMAT ÎN GARANŢIE

Direcţia Silvică Baia-Mare 

Fond Funciar

Legea nr. 18 / 1991

- Obligarea Comisiei

Locale de Fond

Funciar de a

proceda la punerea

în posesie a

petentei

- Obligarea

Primarului la plata

daunelor-

cominatorii

Fond

Judecătoria Baia Mare 

- Sentinţa necomunicată 

la data preluării 

dosarului

Soluţionat pe fond la 

data de 28.09.2011.

Apel n/a

Recurs

Tribunalul Maramureş 

- Se va declara după 

comunicarea şi 

evaluarea sentinţei 

pronunţate de instanţa 

de fond

Contestație in

anulare
n/a

Revizuire n/a

2. Scurtă descriere a cauzei 

1. Cauza are drept obiect acţiunea formulată de către reclamanta HOBAN MARIA prin care se solicita obligarea Comisiei Locale de 

Aplicare a  legilor fondului  funciar Baia Mare, la punerea în posesie pentru suprafaţa de 1,70 ha teren cu vegetaţie forestieră 

(„Terenul Solicitat”), pe amplasamentul validat prin Hotărârea nr.1625/10.11.2008 a Comisiei Judeţene de Aplicare a Legilor 

Fondului Funciar Maramureş,  - respectiv în UP IV Blidari, top. 7097/1/2/2, - precum şi obligarea Primarului în calitate de 

Preşedinte al acestei Comisii, la plata daunelor cominatorii în suma de 500 lei pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea 

obligaţiei formulată în primul capăt de cerere.  

2. Comisia Locală Baia Mare de Aplicare a Legii Fondului Funciar a formulat în cauză o cerere de chemare în garanţie a Direcţiei 

Silvice Baia Mare pentru ca aceasta din urmă autoritate să fie obligată la punerea în dispoziţie sa a Terenului Solicitat. 

3. Prima instanţă a admis în parte acţiunea formulată de către reclamant în sensul că obligă punerea în posesie a reclamantului a 

Terenului Solicitat, iar Primarul în calitate de Preşedinte al Comisiei Locale este obligat la plata daunelor cominatorii de 500 lei/zi 
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până la îndeplinirea obligaţiei de mai sus. De asemenea a fost admisă cererea de chemare în garanţie faţă de Direcţia Silvică 

Maramureş, care a fost astfel obligată să pună la dispoziţia Comisiei Locale Baia Mare de Aplicare a Legilor Fondului Funciar 

Terenul Solicitat.

3. COMENTARII SPECIFICE PRIVIND

A. Aspecte de ordin procedural

1. Pârâta Comisia Locală Baia-Mare de Aplicare a Legilor Fondului Funciar a formulat o cerere de chemare în garanţie a Direcţiei 

Silvice Maramureş doar în privinţa petitului I al cererii introductive de instanţă (solicitarea reclamantei de a fi pusă în posesia 

Terenului Solicitat), deşi în opinia noastră se impunea formularea unei astfel de cereri şi în privinţa petitului II al acesteia. O astfel 

de cerere credem că putea fi şi trebuia formulată în faţa primei instanţe în temeiul art.998 Vechiul Cod civil, astfel încât Pârâta 

Comisia Locală Baia-Mare de Aplicare a Legilor Fondului Funciar să poată recupera de la chemata în garanţie Direcţia Silvică 

Maramureş sumele pe care ar urma eventual să le plătească reclamantei cu titlu de daune cominatorii în ipoteza în care cererea de 

chemare în judecată este admisă sub acest aspect.  

2. În măsura în care Pârâta Comisia Locală Baia-Mare de Aplicare a Legilor Fondului Funciar va suferi o pagubă achitând efectiv 

reclamantei daune cominatorii, cea dintâi va putea formula în termenul general de prescripţie o acţiune în daune pe cale separată 

împotriva Direcţiei Silvice Maramureş. 

B. Aspecte de ordin substanţial 

1. Având în vedere faptul că între părţi s-a pronunţat de către Tribunalul Maramureş,  Sentinţa Civilă nr. 7400 pronunţată în dosar 

nr. 1206/182/2009 şi rămasă definitivă şi irevocabilă prin Decizia Civilă nr. 150/R  din data de 17.02.2010, soluţie prin care se 

respinge plângerea Direcţiei Silvice Baia-Mare, confirmându-se temeinicia şi legalitatea Hotărârii nr. 1625/2008 emisă de Comisia 

Judeţeană Maramureş, act administrativ prin care s-a hotărât reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul amplasat în 

UP IV Blidari u.a. 64 A şi C conform acceptului intimatei Hoban Maria, aşadar există stabilit amplasamentul terenului de restituit. 

În aceste condiţii, aspectul cel mai important al speţei rezidă în a stabili impedimentul pentru care nu se poate realiza punerea în 

posesie efectivă, iar din punctul de vedere al Comisiei Locale Baia-Mare, dacă există un refuz  în exercitarea atribuţiilor conferite 

prin H.G. nr. 890 / 2005. Or, Comisia Locală este în măsură să procedeze la punerea în posesie în ceea ce priveşte terenurile aflate 

la dispoziţia acesteia, iar Terenul Solicitat  este în administrarea Direcţiei Silvice Baia-Mare; aşadar, punerea în posesie se poate 

realiza doar subsecvent predării terenului de către Direcţia Silvică, aspect învederat şi solicitat prin cererea de chemare în garanţie. 

2. De asemenea, referitor la obligarea Primarului, în calitatea sa specială de Preşedinte al Comisiei Locale, la plata de daune-

cominatorii, solicitarea apare ca nefondată, neexistând un refuz în neexecutarea obligaţiilor din partea Comisiei Locale şi/sau a 

conducătorului acesteia, aspect ce ar trebui reiterat pe calea recursului ce va fi eventual formulat de către Primar. 

C. Soluţia instanţei 
 Judecătoria Baia-Mare a admis în parte acţiunea formulată de către reclamant în sensul că obligă punerea în posesie a 

reclamantului pe terenul în suprafaţă de 1,70 ha identificat în dispozitivul hotărârii, iar Primarul în calitate de Preşedinte al 
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Comisiei Locale este obligat la plata daunelor cominatorii de 500 lei/zi până la îndeplinirea obligaţiei de mai sus. De asemenea a 

fost admisă cererea de chemare în garanţie faţă de Direcţia Silvică Maramureş. 

4. Alte aspecte relevante

 Întâmpinarea/Cererea de chemare în garanţie depusă la dosarul primei instanţe de către Comisia Locală Baia Mare, nu poartă 

semnătura, alături de cea a Preşedintelui Comisiei – Primarul unităţii administrativ - teritoriale, a  Consilierului Juridic sau vizată 

de către Serviciul juridic al acesteia, potrivit Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru aparatul de specialitate al 

Primarului Municipiului Baia-Mare şi prevederilor art. 61 alin. 2 – 4 şi art. 62 alin. 1 din Legea nr. 215 / 2001.  
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Nr

Crt.
NR. DOSAR PĂRŢI OBIECT

FAZA

PROCESUALĂ 
INSTANŢA 

STADIU

PROCESUAL

CURENT

1.

DOSAR NR.

13922/108/2010

Judecătoria Baia 

Mare

RECLAMANT

Hoban Ioan

INTIMAT

Comisia Locală de aplicare a 

Legii Fondului Funciar Baia

Mare

INTIMAT

Comisia Judeţeană Maramureş 

pentru aplicarea Legilor

fondului funciar

Fond Funciar

- Anulare Hotărâri emise de 

Comisia Judeţeană 

Maramureş şi pe cale de 

consecinţă reconstituirea 

dreptului de proprietate

pentru suprafaţa de 76.515 

mp teren agricol

Fond Judecătoria 

Baia-Mare Suspendat în

temeiul

prevederilor art.

155 indice 1 C. pr.

civ. la data de

26.10.2011

Apel n/a

Recurs n/a

Contestație în

anulare
n/a

Revizuire n/a

2.
Scurtă descriere a 

cauzei

Cauza vizează plângerea formulată de către reclamantul Hoban Ioan având drept obiect anularea hotărârilor 2523/C, 2524/C, 

2525/c din 23.09.2007 emise de Comisia Judeţeană Maramureş în urma cererii formulate de acesta în temeiul Legii 

247/2005 pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 76.515 mp de pe urma lui Hoban Pavel (tată), 

Hoban Ioan (bunic) şi Hoban Ilie (unchi), cărora le-au fost preluate de către stat în diferite moduri diverse suprafeţe de teren, 

astfel cum sunt acestea identificate în cererea respectivă („Notificarea”) .

3. COMENTARII SPECIFICE PRIVIND

A.
Aspecte de ordin

procedural

1. O primă observaţie este că, deşi prima citaţie a fost emisă către Comisia Locală Baia Mare la data de 10.12.2010, fiind 

stabilit primul termen de judecată la data de 23.02.2011, intimata Comisia Locală a solicitat prin înscrisul înregistrat sub 

nr. 20152/2010 amânarea cauzei.  Dar, nici la termenul din data de 06.04.2011 intimata Comisia Locală Baia Mare nu-şi 

precizează poziţia juridică prin întâmpinare deşi i s-a pus în vedere  în mod expres prin citaţie.  Având în vedere că ne 

aflăm în faţa unui litigiu de fond funciar se impunea ca părţile împrocesuate şi implicit instanţa de judecată să asigure 

urgenţa ce guvernează materia fondului funciar în sensul că, termenele de judecată acordate nu pot fi mai mari de 15 zile. 

Or, prin atitudinea adoptată de către Comisia Locală Baia Mare, caracterul urgent al prezentei cauze a fost înfrânt.  În 

acest sens facem trimitere şi la faptul că deşi s-a solicitat în mod expres de către instanţa de judecată depunerea la dosar 

de către Comisia Locală a situaţiei juridice a terenurilor la termenul din data de 25.05.2011, această documentaţie nu a 

fost depusă la dosarul instanţei de judecată decât la data de 19.08.2011 deşi înscrisul respectiv a fost datat  24.07.2011. 
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2. Încălcându-se principiul celerităţii ce guvernează în special litigiile de fond funciar şi în general procesul civil, Comisia 

Locală Baia Mare depune întâmpinarea la dosar  doar la data de 24.08.2011 la aproximativ opt luni de zile de când a fost 

pentru prima dată legal citată. 

3. Întâmpinarea depusă la dosarul cauzei de către Comisia Locală Baia Mare nu este semnată de Preşedintele Comisiei 

Locale în calitate de reprezentant al acesteia ci de către Primarul Municipiului Baia Mare, în această calitate. 

4. În opinia noastră, acţiunea formulată de către petentul Hoban Ioan nu respectă prevederile art. 112 pct. 4 C. pr. civ. 

nefiind motivată în drept, aspect ce se impunea a fi învederat instanţei de judecată ca o chestiune prealabilă pentru ca 

intimatele să fie în măsură a-şi formula o apărare pertinentă. 

5. Prin întâmpinarea depusă, Comisia Locală Baia Mare nu are o poziţie juridică tranşantă, nereuşind să arate ce anume 

solicită instanţei de judecată: admiterea acţiunii, respingerea acesteia, admiterea în parte etc.. Pentru o apărare eficientă 

se impunea ca poziţia juridică exprimată de către Comisia Locală Baia Mare să fie argumentată juridic şi să fie formulată 

cu respectarea prevederilor art. 115 C. pr. civ.

6. De asemenea, o serie din apărările formulate de Comisia Locală Baia Mare par că deschid calea formulării unor excepţii de 

către această pârâtă, care, însă, nu se regăsesc ca atare în cuprinsul întâmpinării. 

7. Astfel, având în vedere că Pârâta  Comisia Locală Baia Mare afirmă cu privire la cerere formulată de petent că ar fi fost 

deja emise pentru unele dintre bunurile solicitate titluri de proprietate, s-ar fi impus invocarea excepţiei lipsei de interes 

în privinţa acestora.  Este astfel, credem, cazul următoarelor puncte din cuprinsul cererii de chemare în judecată 

referitoare la Hotărârea nr.2525/C a Comisiei Judeţene pentru Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 

terenurilor:

 Suprafaţa solicitată din CF 107 şi CF 1913, întrucât a fost reconstituită prin titluri de proprietate (pct.7 şi 8 din 

Notificarea formulată de reclamant pe cale administrativă), 

 Suprafaţa solicitată din CF 549 şi CF 3419 (schimb cu CF 5644) întrucât a fost reconstituită prin titluri de proprietate 

(parţial pct. 9 şi respectiv pct.10 din Notificarea formulată de reclamant pe cale administrativă), 

 De asemenea, credem că ar mai fi putut fi invocată de plano excepţia lipsei de interes în privinţa contestării Hotărârii 

nr.2524/C a Comisiei Judeţene pentru Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor (prin care a fost 

aprobat parţial pct.11 din Notificarea formulată de petent, diferenţa fiind deja aprobată conform Explicaţiilor 
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suplimentare prin Titlul emis pentru 4 ha de teren), atât timp cât prin aceasta a fost admisă contestaţia depusă de 

petentul Hoban Ioan iar din cuprinsul acestei hotărâri nu reiese că aceasta ar nega vreunul din drepturile sau interesele 

sale, astfel încât să reliefeze un interes care să-i deschidă calea acţiunii în justiţie pentru a o contesta.  

8. Verificări similare ar trebui efectuate şi cu privire la  Hotărârea nr.2523/C a Comisiei Judeţene pentru Stabilirea dreptului 

de proprietate privată asupra terenurilor(care nu ne-a fost pusă la dispoziţie), pentru a stabili în ce măsură nu s-ar putea 

invoca excepţii şi în privinţa sa. 

9. Având în vedere faptul hotărârile antemenţionate sunt emise în septembrie 2010, iar acţiunea este înregistrată (conform 

informaţiilor publice de pe portalul instanţelor de judecată) la data de 08.12.2010,  se impune ca intimata Comisia Locală 

Baia Mare să verifice în ce măsură aceasta a fost înregistrată în termenul legal de 30 de zile de la comunicare, astfel încât 

să stabilească dacă ar putea solicite mai întâi pe cale de excepţie respingerea acţiunii ca tardiv formulată potrivit 

prevederilor art. 53 din Legea nr. 18/1991.

B.
Aspecte de ordin

substanţial 

1. Din păcate, informaţiile puse la dispoziţie în legătură cu această cauză, sunt insuficiente pentru a putea formula măcar 

nişte concluzii preliminare cu privire la fondul cauzei, atât timp cât pe pe de o parte sunt incomplete în ceea ce priveşte 

petitul cererii (nu ne-a fost pusă la dispoziţie Hotărârea nr.2523/C a Comisiei Judeţene pentru Stabilirea dreptului de 

proprietate privată asupra terenurilor), iar pe de altă parte, însăşi copia cererii de chemare în judecată este în mare parte 

ilizibilă. În consecinţă, toate comentariile exprimate în cuprinsul prezentei analize sunt exclusiv rezultatul investigării 

informaţiilor disponibile (în mare parte explicaţiile oferite de Comisia Locală instanţei – document denumit în continuare 

„Explicaţiile suplimentare” -  şi Întâmpinarea depusă la instanţă, aceste documente nefiind însă total corelate cu 

hotărârile atacate însă).  

2. De asemenea, din informaţiile puse la dispoziţie nu putem concluziona în ce măsură toate terenurile ce fac obiectul 

litigiului analizat sunt sau nu terenuri agricole sau altfel de terenuri care cad sub incidenţa Legii 18/1991 sau, dimpotrivă, 

ar cădea sub incidenţa Legii 10/2001, astfel încât să putem formula aprecieri cu privire la soluţia Comisiei Locale de a 

respinge Notificarea petentului (este cazul liniuţei finale din Hotărârea nr.2525/23.09.2010 prin care a fost respinsă o 

parte din solicitarea petentului inclusă în pct. 9 al Notificării, anume cea de a-i fi acordată suprafaţa de 4363 mp din CF 

549, nr. topo 1605/19, care conform Explicaţiilor suplimentare ale Comisiei Locale a fost menţionată în adresa petentului 

nr.4290/11.02.2008). În opinia noastră, însă, chiar şi dacă o asemenea cerere nu pica sub incidenţa Legii 18/1991 

(modificată), ea nu ar fi trebuit respinsă pe acest temei, ci ar fi trebuit să fie transmisă spre competentă soluţionare 

unităţii deţinătoare identificate în temeiul Legii 10/2001, care ar fi trebuit să o soluţioneze în acord cu dispoziţiile acestei 
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din urmă legi. 

3. Având în vedere faptul că în dosarul ce ne-a fost predat există puţine acte de stare civilă nu putem avea o privire de 

ansamblu asupra prezentei cauze, Dacă actele de stare civilă ar la concluzia că reclamantul nu este moştenitor al numitului 

Hoban Ilie, atunci cererea de chemare în judecată ar trebuie respinsă în ceea ce priveşte punctele din hotărâri ce privesc 

suprafeţele solicitate de petent. Este vorba despre: 

 partea din liniuţa 1 a Hotărârii nr. 2525/C din 23.09.2010 prin care a fost respins pct.7 din Notificarea petentului ce 

priveşte suprafaţa de teren de 9465 mp din CF 107  solicitată de petent după unchiul său Hoban Ilie (din păcate, însă, 

această informaţie nu reiese din însuşi cuprinsul hotărârii, ci din Explicaţiile suplimentare oferite instanţei de Comisia 

Locală). 

 suprafaţa de teren de 29.857 mp inclusă în CF 676 (cuprinsă în pct. 6 al Notificării) despre care în Explicaţiile 

suplimentare ale Comisiei Locale se afirmă că Notificarea ar fi fost respinsă printre altele prin Hotărârea nr. 2525/C 

din 23.09.2010 pe motiv că terenul ar fi aparţinut anterior lui Hoban Ilie, dar în cuprinsul acesteia nu există însă nicio 

referire la o astfel suprafaţa de teren (este posibil să fi fost respinsă prin  Hotărârea nr. 2523/C din 23.09.2010 la care 

Explicaţiile suplimentare fac de asemenea referire, dar pe care nu am primit-o). 

 suprafaţa de11894 mp inclusă în CF 4 cuprinsă în pct.3 al Notificării petentului, care, conform Explicaţiilor 

suplimentare, a fost respinsă prin Hotărârea Comisiei Judeţene 2523/C din 23.09.20010, pe acelaşi motiv al lipsei 

calităţii de moştenitor al petentului faţă de această persoană. 

4. Cu privire la terenul din CF 4886 solicitat prin pct. 9 al Notificării petentului, pentru care Notificarea a fost respinsă prin 

liniuţa a doua a Hotărârii nr. 2525/C din 23.09.2010 cu menţiunea din Explicaţiile suplimentare ca acesta a fost 

achiziţionat de către autorii petentului prin acte sub semnătură privată, considerăm în acord cu legea o soluţie de 

respingere de către Comisia Judeţeană a  Notificării pe un asemenea temei legal. 

C. Probe administrate n/a

4. Soluţia instanţei 
Cauza a fost suspendata în temeiul art. 155/1 Cod Procedură Civilă la data de 26.10.2011, petentul neconformându-se 

dispoziţiilor impuse de instanţă, în sensul de a fi depuse anumite înscrisuri actualizate şi traduse în limba română. 
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5. Alte aspecte relevante

 Întâmpinarea depusă la dosarul primei instanţe de către Comisia Locală Baia Mare nu poartă semnătura Consilierului 

Juridic şi nici nu este  vizată de Serviciul juridic al acesteia, potrivit Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru 

aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Baia-Mare şi prevederilor art. 61 alin. 2 – 4 şi art. 62 alin. 1 din Legea 

nr. 215 / 2001.

 Plecând de la susţinerile Comisiei Locale Baia Mare a imposibilităţii punerii în posesie a petentului pe anumite 

amplasamente se impune solicitarea încuviinţării - în temeiul art. 201 C. pr. civ.  - probei expertizei judiciare topografice-

cadastrale  pentru a se lămuri situaţia terenurilor ce formează obiectul plângerii reclamantului. 

 Ar fi utila ca Pârâta să urmărească derularea actelor procedurale de către reclamantul din prezenta cauză, astfel încât dacă 

va trece un an de la data suspendării soluţionării cauzei, să ceară instanţei de judecată repunerea cauzei pe rol în vederea 

constatării perimării. 
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Nr

Crt.
NR. DOSAR PĂRŢI OBIECT

FAZA

PROCESUALă 
INSTANŢA 

STADIU

PROCESUAL

CURENT

1.

Dosar nr.

2774/182/2009

Judecătoria Baia-Mare

RECLAMANT:

Koszeghi Irina

PÂRÂŢI:

1.Comisia Locală Baia Mare de 

aplicare a Legii Fondului Funciar

2.Comisia Judeţeană Maramureş 

Fond Funciar

- Cerere de

repunere în

termen în

temeiul art. 33

alin. 1 din

Legea nr.

1/2000

modificată prin 

Legea nr.

247/2005

Fond Judecătoria Baia-Mare 

- Sentinţa Civilă nr. 

2911/30.04.2009

Soluţionat  

definitiv şi 

irevocabil

Apel
n/a

Recurs Tribunalul Maramureş 

- Decizia Civilă nr. 

817/R13/10/2009

Contestație în

anulare
n/a

Revizuire
n/a

2.
Scurtă descriere a 

cauzei

Cauza vizează cererea reclamantei Koszeghi Irina prin care se solicita repunerea în termenul prevăzut de Legea nr. 18/1991 

pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului înscris în C.F. nr. 295 Baia Mare, motivându-se la modul

simplist că din motive de sănătate nu a avut posibilitatea de a formula cererea în termenul legal.  

Instanţele de judecată au reţinut că repunerea în termen nu poate opera în speţa de faţă, chiar în condiţiile existenţei unei 

împiedicări generate de împrejurări mai presus de voinţa solicitantei, de vreme ce în discuţie se pune problema valorificării 

unui termen de decădere – termenul prevăzut de legea specială a fondului funciar.  

3. COMENTARII SPECIFICE PRIVIND

A.
Aspecte de ordin

procedural

1. Întâmpinarea depusă la dosarul cauzei de către Comisia Locală Baia Mare nu este semnată de Preşedintele Comisiei Locale 

în calitate de reprezentant al acesteia ci de către Primarul Municipiului Baia Mare, în această calitate.  

2. Deşi, în cererea de chemare în judecată, reclamanta nu indică temeiurile de drept procedural şi material, prin întâmpinarea 

depusă la dosar nu se invocă de către Comisia Locală Baia Mare dispoziţiile art. 112 pct. 4 C.proc.civ., în sensul ca instanţa 

de judecată să dispună obligarea reclamantului la precizarea în mod expres care sunt motivele de fapt şi de drept pe care îşi 

întemeiază cererea, sub sancţiunea art.1551 Cod procedură civilă.  
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3. Deşi s-a dispus, în temeiul prevederilor art. 156 C.proc.civ., amânarea pronunţării soluţiei, atât de către prima instanţă cât şi 

de către instanţa de control judiciar, din documentele puse la dispoziţia noastră nu rezultă dacă totuşi Comisia Locală Baia 

Mare a formulat concluzii scrise, pentru a asigura o apărare eficientă în prezenta speţă. 

4. Recursul formulat  de către reclamantă împotriva Sentinţei primei instanţe nu este motivat potrivit prevederilor art. 302/1 

alin.1 lit.c). C.proc.civ., sens în care se impunea ca pârâta intimată Comisia Locală  să solicite în primul rând anularea 

acestuia în temeiul prevederilor anteenunţate raportat la dispoziţiile art. 306 alin.1, coroborat cu prevederile art. 312 

C.proc.civ.

B.
Aspecte de ordin

substanţial 

1. Prin acţiunea introductivă  reclamanta solicită repunerea în termenul stabilit de art. 33 alin. 1 din Legea nr. 1/2000 

modificată prin Legea nr. 247/2005, motivând că a fost în imposibilitatea de a formula cererea din cauza stării de sănătate 

fără a depune nicio dovadă în acest sens. 

2. Pârâta Comisia Locală Baia Mare s-a limitat a invoca la modul lapidar faptul că termenul prevăzut pentru reconstituirea 

dreptului de proprietate este unul de decădere, fără a face trimitere la vreun temei de drept în acest sens.  În opinia noastră, 

se impunea însă, ca, prin analogie, să fie invocate prevederile art. 103 C. proc. civ., care reglementează decăderea 

procesuală, întrucât avem de-a face în realitate cu un termen procedural pus la dispoziţie de legiuitor pentru reconstituirea 

dreptului de proprietate. Astfel, credem că trebuia învederat instanţei de judecată  nu numai că reclamatul nu face dovada 

existenţei unor împrejurări mai presus de voinţa sa, dar şi faptul că a formulat cererea de repunere în termen în termen de 

15 zile de la încetarea motivelor ce au determinat împiedicarea sa de a formula actul procedural respectiv.

3. În plus, Pârâta Comisia Locala Baia Mare credem că putea invoca şi excepţia lipsei de interes a cererii de repunere, atât timp 

cât nu a fost îndeplinit odată cu formularea cererii de repunere în termen chiar actul procedural în legătură cu care se 

pretinde că s-a aflat în imposibilitate de a-l îndeplini. În aplicarea dispoziţiilor legale mai sus-menţionate, reclamantul avea 

sarcina de a dovedi existenţa unor împrejurări mai presus de voinţa sa, de natură a împiedica formularea unei cereri privind 

reconstituirea dreptului de proprietate. Astfel în acelasi timp şi în acelasi termen, pe lângă arătarea motivelor ce justifică 

repunerea în termen, partea urmează a îndeplini chiar actul de procedura pentru care se solicită repunerea în termen şi de 

la a cărui îndeplinire a fost împiedicată. Or, în prezenta speţă nu numai că nu s-a făcut dovada că reclamanta s-a aflat în 

imposibilitatea de a depune cererea de reconstituire în termenul legal dar nici nu a înregistrată respectiva cerere. 

C. Probe administrate
În probaţiune reclamanta s-a limitat a depune acte de stare civilă şi copie Coală C.F..  

Pârâta Comisia Locală Baia Mare avea posibilitatea legală de a solicita ca pârâta să facă dovada faptului că a fost în 
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imposibilitatea de a formula cererea de reconstituire din motive de sănătate. 

4. Soluţia instanţei 

Tribunalul Maramureş a hotărât în mod definitiv şi irevocabil, confirmând soluţia pronunţată de instanţa de fond, că se impune 

respingerea recursului şi în consecinţă a cererii formulate de către petentă pornind de la prevederile art. 33 alin. 1 din Legea nr. 

1/2000 modificată prin Legea nr. 247/2005, persoanele fizice şi persoanele juridice care nu au depus în termenul prevăzut de 

Legea nr. 169/1997 şi de prezenta lege cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate  sau după caz actele doveditoare, 

pot formula astfel de cereri în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, deci cererile de reconstituire a 

dreptului de proprietate puteau fi depuse până la data de 30.11.2005, dispoziţia legală este imperativă, termenul este de 

decădere, împrejurare care duce la stingerea dreptului subiectiv de reconstituire. În opinia noastră, pentru motivele arătate, 

soluţia instanţei nu este corectă, acţiunea trebuia respinsă nu pe motiv că cererile de acest tip nu sunt susceptibile de a fi supuse 

repunerii în termen, ci pentru că reclamanta nu a îndeplinit cerinţele legale pentru a beneficia de repunere în termen şi, 

eventual, pe motivul lipsei de interes a unei astfel de cereri, faţă de cele arătate în pct. 3 al Secţiunii B. de mai sus. 

5. Alte aspecte relevante

Atât întâmpinarea depusă la dosarul primei instanţe de către Comisia Locală Baia Mare cât  şi cea depusă în faţa instanţei de 

control judiciar nu poartă semnătura, alături de cea a Preşedintelui Comisiei – Primarul unităţii administrativ - teritoriale, a  

Consilierului Juridic şi nici nu este vizată de Serviciul juridic al acesteia, potrivit Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 

pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Baia-Mare şi prevederilor art. 61 alin. 2 – 4 şi art. 62 alin. 1 din Legea 

nr. 215 / 2001.
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Nr

Crt.
NR. DOSAR PĂRŢI OBIECT

FAZA

PROCESUALĂ 
INSTANŢA 

STADIU PROCESUAL

CURENT

1.

Dosar

6805/100/2008

*

Tribunalul

Maramureş   

(rejudecare

după casare,  

număr anterior 

1844/100/2008)

RECLAMANŢI :

Dragotă Ioana – 

Adelina, Dragotă 

Rareş (în calitatea 

lor de moştenitori 

ai defunctului

Dragotă Emilian, la 

rândul său unic 

moştenitor al 

defunctei Dragotă 

Maria)

PÂRÂT :

Primarul

Municipiului Baia

Mare

Legea nr. 10/2001

- obligaţie de a 

face

- Anularea

răspunsului 

comunicat de

pârât la

13.05.2008

- Obligarea

pârâtului să emită 

o nouă dispoziţie 

de soluţionare a 

notificării  

-Obligarea

pârâtului la plata

unei amenzi de

20% din salariul

brut pe economie

pentru fiecare zi de

întârziere în

emiterea unei

decizii de

soluţionare a 

notificării;

Fond Tribunalul Maramureş 

- primul ciclu procesual: sentinţa nr. 

1147/30.06.2008 în dosar nr.

1844/100/2008 secţia contencios 

administrativ;

- al doilea ciclu procesual: sentinţa nr. 

435/21.04.2009, în dosar nr.

6805/100/2008 secţia civilă 
Cauza se află în rejudecare 

în prima instanţă 

(Tribunalul Maramureş); 

rejudecarea cauzei se face

in limitele stabilite prin

decizia civila nr.

45/A/2010 pronuntata de

Curtea de Apel Cluj în

dosar 6805/100/2008, cu

termen la 15 decembrie

2011.

Apel Curtea de Apel Cluj

- primul ciclu procesual: decizia

nr.2184/15.10.2008, în dosar

nr.1844/100/2008;

- al doilea ciclu procesual: decizia nr.

45/A/2010 în dosar nr.

6805/100/2008

Recurs (primul

ciclu

procesual)

ÎCCJ

- în cel de-al doilea ciclu procesual

decizia nr. 1775/11.02.2011 în dosar

nr. 6805/100/2008

Contestație in

anulare n/a

Revizuire
n/a

2.
Scurtă descriere 

a cauzei

1. Cauza are la origine notificarea nr.399/09.11.2001 („Notificarea RADEF”) formulată către RADEF de petenta Dragotă Maria în temeiul 

Legii nr.10/2001 prin care a solicitat să-i fie restituit în natură sau să-i fie acordate despăgubiri în cuantum de 500 milioane lei pentru 
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imobilul situat în Baia Mare, Str.Horea nr.38, identificat cu nr. topografic 1369/2 în CF nr.4230 Baia Mare, preluat de stat prin

naţionalizare în baza Decretului nr.119/1948 de la autorii săi (care deţineau suprafaţa de teren de 2665 mp, transcrisă ulterior în 1950 în CF 

5591 ca fiind suprafaţa de 2165 mp sub nr. cadastral 1369/6, cel mai probabil, ca urmare a unui schimb de terenuri efectuat de stat la o dată 

neprecizată în informaţiile disponibile cu terţul Pogojan Gavril asupra suprafeţei de 504 mp).  

2. Notificarea RADEF a fost soluţionată parţial prin Decizia 68/2003 de către RADEF („Decizia RADEF”) în privinţa clădirii din Baia Mare, 

Str. Horia nr.38 şi suprafaţa construită de 365 mp, în privinţa terenului aferent în suprafaţa de 2261 mp (această suprafaţă nu concordă cu 

cea de 2165 mp, fiind probabil o eroare în decizia Curţii de apel din care informaţia este preluată, în lipsa de alte documente de la dosarul 

cauzei) menţionându-se că soluţionarea cererii ar urma să se facă de către Primăria Municipiului Baia Mare.  

3. Petenta nu a contestat în termen legal Decizia RADEF, în schimb, a formulat o notificare către Primarul Municipiului Baia Mare cu privire 

la restituirea suprafeţei de teren de 2165 mp şi acordarea de despăgubiri băneşti pentru diferenţa de 504 mp teren preluat iniţial. Aceasta 

notificare a fost parţial soluţionată favorabil pentru petentă prin Dispoziţia nr.23/12.01.2004 (rectificată prin Dispoziţia nr.822 din 23 

martie 2004) în sensul acordării suprafeţei libere din cea iniţială (897 mp, nr. cadastral 1369/6/1) în proprietate exclusivă, precum şi a unei 

suprafeţe de 186 mp („Suprafaţa Rămasă 1”) în proprietate indiviză cu Statul român în cote egale (nr. cadastral 1369/6/3), destinată a 

asigura accesul la două clădiri ale RADEF situate pe diferenţa de suprafaţa de 1082 mp („Suprafaţa Rămasa 2”) din suprafaţa iniţial 

solicitată, cu privire la care în documentaţia aferentă se reţine că nu poate fi restituită din cauza existenţei celor două clădiri şi anexe 

construite ulterior naţionalizării de către autorul RADEF(din decizia Curţii de apel pare că această din urmă menţiune nu se regăseşte în 

dispoziţia mai sus-aratată, nerezultând nici dacă documentaţia aferentă a fost sau nu comunicată petentei). Nu avem suficiente informaţii 

cu privire la conţinutul documentaţiei emise de Primarul Municipiului Baia Mare cât priveşte solicitarea de despăgubiri formulată de 

petentă (adică, dacă petentei i-a fost sau nu comunicat în mod explicit refuzul acordării sumelor solicitate ca despăgubiri prin echivalent, 

împreună cu motivele ce stau la baza refuzului). 

4. Nici una dintre cele două dispoziţii de la pct.3 de mai sus nu a fost contestată de către petentă, care în schimb a formulat la 6 septembrie 

2005 o nouă notificare către Primarul Municipiului Baia Mare solicitând să-i fie restituită cota indiviză de 1/2 din Suprafaţa Rămasă 1 şi 

dreptul de proprietate asupra Suprafeţei Rămase 2 (în colectiv, „Suprafeţele rămase”). După mai multe dispute de ordin procedural cu 

privire la această cerere, instanţele de judecată au reţinut că aceasta nu reprezintă o nouă notificare, ci o reiterare a celei formulate iniţiale. 

Mai mult, s-au pronunţat două hotărâri judecătoreşti (ambele irevocabile azi) prin care Primarul Municipiului Baia Mare a fost obligat să 

soluţioneze cererea de restituire a Suprafeţelor Rămase (sentinţa nr. 2854/2006 pronunţată în dosarul 2854/2006, devenită irevocabilă 

prin respingerea recursului prin decizia civilă nr, 283/A/2006 a Curţii de apel Cluj-Napoca; sentinţa 800/2007 pronunţată în dosarul 
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nr.6928/100/2006), rămasă irevocabilă prin nerecurare). 

5. Se pare că în acelaşi timp cu notificarea de la pct.4 de mai sus, petenta a depus o nouă notificare şi la RADEF, care, potrivit susţinerilor 

Primăriei Municipiului Baia Mare ar fi vizat tot restituirea Suprafeţelor Rămase, ce a generat un litigiu în faţa instanţelor din Bucureşti. 

Potrivit informaţiilor publice de pe portalul instanţelor de judecată, cererea de chemare în judecată (al cărei conţinut nu îl cunoaştem, atât 

timp cât nu avem nici un document din respectivul litigiu) formulată de petentă a fost irevocabil pierdută. 

6. Dosarul analizat în cadrul proiectului nostru comun vizează acţiunea petentei  Dragotă Maria, prin care aceasta solicită instanţei: 

(i) Anularea răspunsului comunicat de pârât la 13.05.2008 – interpretat de reclamantă drept un refuz de soluţionare a notificării sale 

cu privire la Terenurile Rămase 1 şi 2;   

(ii) Obligarea pârâtului să emită o nouă dispoziţie de soluţionare a notificării depuse de aceasta în baza Legii nr.10/2001 prin care să i 

se atribuie (restituie în natură)Suprafeţele rămase   

(iii) Obligarea pârâtului la plata unei amenzi de 20% din salariul brut pe economie pentru fiecare zi de întârziere în emiterea unei decizii

de soluţionare a notificării; 

7. Acţiunea a fost soluţionată în prima instanţă prin sentinţa civilă cu nr. 1147/30.06.2008 pronunţată de Tribunalul Maramureş – 

Secţia de Contencios Administrativ în dosarul 1844/100/2008, prin care  s-a admis în parte acţiunea de contencios administrativ

formulată de reclamantă, în sensul că a fost admis petitul (ii), fiind respinse celelalte petite ale acţiunii; împotriva hotărârii antemenţionate 

a declarat recurs pârâtul (Primarul Mun. Baia Mare) şi reclamantul Dragotă Emilian Anton (succesorul reclamantei iniţiale, introdus 

în cauză urmare a decesului acesteia); Ambele recursuri au fost admise de Curtea de Apel Cluj (prin decizia civilă cu nr. 

2184/15.10.2008, pronunţată în dosar 1844/100/2008), care a casat hotărârea primei instanţe şi a trimis cauza spre rejudecare la 

Tribunalul Maramures – Secţia Civilă, reţinând că Secţia de Contencios Administrativ nu era competentă să soluţioneze cauza în prima 

instanţă, litigiul având un caracter civil si nu de contencios administrativ; 

8. Cauza a fost reînregistrată la Tribunalul Maramureş – Secţia Civilă sub nr. 6805/100/2008; Prima instanţă prin sentinţa civilă cu nr. 

435/21.04.2009 pronunţată de Tribunalul Maramureş – Secţia Civilă, a admis în parte acţiunea formulată şi completată de 

reclamantă, în sensul că a fost admis petitul (ii) menţionat mai sus (privind obligarea pârâtului să emită o nouă dispoziţie de 

soluţionare a notificării depuse în temeiul Legii nr.10/2001 prin care să-i atribuie reclamantului (restituie în natură) Suprafeţele rămase şi, 

în plus, pârâtul a fost obligat să-i acorde reclamantului despăgubiri pentru lipsa de folosinţă a terenului (solicitate prin 

completarea acţiunii iniţiale);
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9. Împotriva hotărârii menţionate la pct.8 de mai sus a declarat apel pârâtul (Primarul Mun. Baia Mare), care a fost admis prin decizia

civilă cu nr, 45/A/2010 pronunţată de Curtea de Apel Cluj în dosar 6805/100/2008, care a casat hotărârea primei instanţe şi a

trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe, Tribunalul Maramureş – Secţia Civilă în vederea rejudecării în fond a acţiunii având în 

vedere problemele de drept dezlegate prin decizia de casare. Împotriva acestei decizii au declarat recurs intimaţii reclamanţi, soluţionat de 

către ICCJ în sensul respingerii lui, conform deciziei nr. 1175/11.02.2011. 

10. Prin urmare, cauza se află în prezent în rejudecare (dosar 6805/100/2008*) în primă instanţă (Tribunalul Maramureş), cu următorul 

termen de judecată la data de 15.12.2011. Rejudecarea cauzei se face în limitele stabilite şi în considerarea problemelor de drept dezlegate 

prin decizia civila cu nr, 45/A/2010 pronunţată de Curtea de Apel Cluj în dosar 6805/100/2008; La termenul din data de 17.11.2011 s-a

dispus amânarea cauzei în vederea citării în calitate de pârât a Statului Roman prin Ministerul Finanţelor Publice dar din informaţiile 

publice de pe portalul instanţelor de judecată nu rezultă dacă instanţa s-a pronunţat şi asupra excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a 

Primarului Municipiului Baia Mare.

3. COMENTARII SPECIFICE PRIVIND

A.
Aspecte de ordin

procedural

1.  În opinia noastră, Primăria Municipiului Baia-Mare nu are calitatea de unitate deţinătoare asupra terenului solicitat de petentă în baza 

Legii 10/2001, întrucât potrivit Procesului-verbal din 1974 administrarea bunului naţionalizat (construcţie şi teren) aparţinând Statului a 

fost transmisă în integralitatea de la Întreprinderea Judeţeană de Gospodărire Comunală şi Locativă Baia Mare în administrarea directă a 

Întreprinderii Judeţene Cinematografice Maramureş Baia Mare prin Decizia nr.479/14 septembrie 1974. În consecinţă, notificarea 

formulată trebuia credem noi soluţionată integral de către RADEF, iar nu doar pentru construcţia preluată, nimic neîmpiedicând această 

unitate deţinătoare a construcţiei şi a terenului să restituie în calitatea sa de persoană ce administrează în acelaşi mod ambele categorii de 

bunuri, nu doar construcţia.  

2. De asemenea, credem că în mod eronat Primarul Municipiului Baia Mare s-a conformat Dispoziţiei RADEF şi a procedat la restituirea în 

parte a terenului (suprafaţa liberă de construcţii de 876 mp şi cota indiviză de ½ din suprafaţa de 186 mp constituind Suprafaţa Rămasă 1), 

atât timp cât nu există nicio bază legală pentru ca această autoritate publică să se supună celor  dispuse de RADEF sau pentru ca ea să 

exercite drepturile aparţinând Statului român, care, în actuala arhitectură constituţională, este o persoană juridică de unitatea 

administrativ-teritorială, mai ales în condiţiile în care din probele administrate rezultă că Primarul Municipiului Baia Mare nu are în 

administrare aceste bunuri. De altfel,  Întreaga dificultate de ordin procedural din această cauză derivă tocmai din faptul că neavând niciun 

control asupra acţiunilor RADEF, care are bunurile respective în administrare, Primarul Municipiului Baia-Mare nu poate să determine 

această persoană juridică să aducă la îndeplinire acţiunile pe care legea le impune pentru asigurarea finalităţii sale (soluţionarea 

notificărilor formulate de petenţi). O eventuală dispută referitoare la competenţa soluţionării notificării cu privire la terenul solicitat între 

Primarul Municipiului Baia-Mare şi RADEF în privinţa soluţionării notificării formulate cât priveşte terenul ar fi urmat a fi fost soluţionat 
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de către instanţele de judecată, în faţa cărora se puteau invoca argumentele referitoare la imposibilitatea soluţionării acesteia de către 

autoritatea publică locală în condiţiile date şi dificultăţile pe care le-ar fi generat o asemenea soluţie. 

3. .Din păcate, chestiunea calităţii de unitate deţinătoare a terenului pare a fi astăzi intrată în puterea lucrului judecat, atât timp cât, pe de o 

parte, Decizia de casare 45/A/2010 a Curţii de Apel Cluj oarecum dezleagă (cu caracter obligatoriu conform art.315 C.pr.civ.), dar oarecum 

indirect această chestiune, reţinând că revine pârâtului obligaţia de a se pronunţa asupra oportunităţii restituirii terenului, iar nu unităţii 

deţinătoare a construcţiilor, iar pe de altă parte, prin documentele anterior emise, Primarul Municipiului Baia-Mare s-a considerat a fi o 

astfel de unitate deţinătoare. Totuşi, introducerea în cauză prin încheierea din 17 noiembrie 2011 a Statului Român prin Ministerul 

Finanţelor Publice poate fi o bună ocazie de a (re)pune pe tapet această chestiune, atât timp cât totuşi decizia Curţii de apel nu atinge în 

mod direct această problemă a calităţii de unitate deţinătoare. Soluţiile irevocabile pronunţate însă anterior de instanţele judecătoreşti (a se 

vedea pct. 4 din Secţiunea 2 de mai sus) prin care Primarul Municipiului Baia Mare a fost obligat să soluţioneze notificarea cu privire la 

Suprafeţele rămase ar putea fi de asemenea un obstacol în contestarea calităţii de unitate deţinătoare la acest moment. În plus, cum într-o 

procedură judiciară de lege 10/2001 judecata ar trebui să se facă prin raportare la motivele invocate de autoritatea publică în documentaţia 

ce face obiectul controlului judiciar, în mod firesc aceasta nu ar trebui să fie în măsură să invoce alte apărări cu privire la fondul cauzei în 

afară de cele invocate în dispoziţia prin care a fost respinsă notificarea. 

4. Dacă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Primarului Municipiului Baia Mare va fi respinsă, acesta ar trebui să propună instanţei de 

judecată administrarea de probe, potrivit dispoziţiilor cu caracter obligatoriu din Decizia de casare 45/A/2010 a Curţii de apel Cluj-Napoca, 

care reţin că situaţia de fapt trebuie clarificată prin raportare la poziţia unităţii deţinătoare a clădirilor aflate pe Suprafaţa Ramasă 2. Prin 

urmare, în opinia noastră, Primarul Municipiului Baia Mare ar putea putea întreprinde  următoarele demersuri procedurale: 

Solicitarea adresată instanţei de judecată în cadrul probei cu înscrisuri pentru emiterea unei adrese către RADEF prin care această din 

urmă să comunice dacă-i mai sunt sau nu necesare cele două construcţii, iar pentru cazul în care construcţiile nu-i mai sunt necesare, să 

indice valoarea despăgubirilor pe care le pretinde reclamanţilor în ipoteza restituirii în natură a terenului afectat de aceste construcţii;  

Indiferent de răspunsul RADEF, considerăm că RADEF ar trebui împrocesuată în dosarul cu nr. 6805/100/2008 al Tribunalului 

Maramureş, deoarece, independent de introducerea Statului prin Ministerul Finanţelor Publice în cauză s-a stabilit că RADEF are calitatea 

de unitate deţinătoare a celor două construcţii existente pe terenul revendicat şi că prin decizia de casare s-a reţinut că, pentru ipoteza 

restituirii în natură a terenului, despagubirea aferentă construcţiilor trebuie stabilită de către sau în contradictoriu cu RADEF. 

Împrocesuarea RADEF s-ar putea face in mai multe modalităti : fie pe calea unei completări/precizări a cererii de chemare în judecată 

formulată de reclamanţi (dacă aceştia consideră oportun, în urma unei eventuale discuţii cu autoritatea locală), fie pe calea unei cereri de 

intervenţie în interes propriu formulată de RADEF (de-a dreptul improbabilă, însă) ori de către pârât, pe calea unei cereri de arătare a 
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titularului dreptului (care e adevărat, e discutabilă din perspective cerinţelor pe care legea le impune în privinţa sa, dar, din păcate, în 

situaţia dată, nu vedem o altă soluţie cu privire la această chestiune).  

5. Un punct important în această cauză va fi constituit de poziţia Ministerului Finanţelor Publice în cause, în opinia noastră fiind de aşteptat 

ca acesta să ridice excepţia lipsei calităţii sale procesuale, dacă motivul pentru care acesta a fost introdus în cauză este legat de construcţiile 

RADEF, Aceasta întrucât ministerul nu ar putea să formulize niciun fel de apărări cu privire la clădirle aparţinând RADEF, atât timp cât nu 

se află în proprietatea Statului, RADEF fiind o persoană juridică distinctă, chiar dacă una aparţinând Statului român, care este reprezentant 

de regulă de Ministerul Finanţelor Publice în cauze civile. 

6. În plus, cu privire la modificarea cererii de chemare în judecată după casarea din primul ciclu procesual,  suntem de părere că Primarul 

Municipiul Baia Mare ar fi trebuit să invoce faţă de dispoziţiile art.132 Cod procedură civilă tardivitatea completării la 23 ianuarie 2009 a 

cererii introductive de instanţă prin adăugarea unui capăt de cerere referitor la obligarea de despăgubiri pentru lipsa de folosinţă a 

bunurilor solicitate (a se vedea pct.8 al Secţiunii 2 de mai sus). În plus, dacă acest capăt de cerere ar fi fost totuşi analizat de către instanţă, 

s-ar fi impus formularea unei cereri de chemare în garanţie a RADEF (în ipoteza chemării în garanţie, temeiul l-ar putea constitui 

împrejurarea că reclamanţii solicită plata de amenzi/ despăgubiri pentru întârzierea în solutionarea notificării, iar aceasta întârziere se 

datorează şi pasivităţii RADEF, care nu şi-a comunicat pretenţiile în ceea ce priveşte construcţiile amplasate pe terenul în litigiu); 

7. În măsura în care RADEF comunică împrejurarea că nu-i mai sunt necesare construcţiile amplasate pe suprafaţa de 1082 mp. aflată în 

litigiu, iar între RADEF şi reclamanti nu se ajunge la un acord cu privire la valoarea despăgubirilor cuvenite RADEF pentru aceste 

construcţii, în cauză s-ar impune efectuarea unei expertize tehnice în constructii pentru determinarea valorii acestor despăgubiri (plata 

despăgubirilor fiind o condiţie obligatorie premergătoare, conform art.10 alin.5 din Legea 10/2001, pentru ca terenul afectat de 

construcţiile RADEF să le poată fi restituit în natură reclamanţilor). 

8. Reclamanta a depus în termenul legal prevăzut de Legea nr.10/2001 Notificarea RADEF prin care a solicitat restituirea in natură a 

intregului imobil înscris în CF nr. 5591 Baia-Mare, în consecinţă, aşa cum corect au reţinut instanţele de judecată, notificarea  din 6 

septembrie 2005 nu trebuia respinsă de către Primarul Municipiului Baia Mare ca tardivă, ea fiind o simplă reiterare a cererii iniţiale a 

petente.

9. Deşi nu cunoaştem argumentele pentru care Primarul Municipiului Baia Mare a invocat excepţia neparcurgerii procedurii prealabile 

invocate în dosarul 1844/100/2008, în condiţiile date nu credem că această excepţie avea vreun fundament legal. 
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10. .Faţă de faptul că nu avem suficiente informaţii referitoare la modul în care a fost soluţionată pretenţia iniţială a petentei de a-I fi acordate 

despăgubiri prin echivalent pentru suprafaţa de 504 mp (a se vedea pct.3 din Secţiunea 2 de mai sus) ce a făcut obiectul schimbului de 

terenuri menţionat la pct. 1 din Secţiunea 2 de mai sus, nu putem formula aprecieri asupra situaţiei juridice în privinţa acestei solicitări. 

Dacă din dispoziţia Primarul Municipiului Baia Mare nr. 23/12.01.2004 rezultă că a fost în mod expres comunicat petentei refuzul acordării 

de despăgubiri pentru aceste sume, atunci această decizie ar benefici de prezumţia de legalitate, fiind tardivă o eventuală contestare a sa azi. 

Oricum, din documentele aflate în posesia noastră rezultă că această pretenţie nu face obiectul prezentei cauze şi o eventuală completare a 

acestuia nu ar mai fi posibilă faţă de dispoziţiile art.132 Cod procedură civilă.    

B.

Argumente de

ordin

substanţial 

Aşa cum s-a reţinut prin decizia de casare, prin acţiunea ce face obiectul cauzei s-a solicitat restituirea în natură a Suprafeţei rămase 2, din care 

o porţiune este ocupată de două construcţii edificate de R.A.D.E.F. "Romania Film", motiv pentru care  se impune ca în rejudecare să 

se administreze probe din care să rezulte dacă în cauză sunt sau nu aplicabile dispoziţiile art.10 alin.5 din Legea nr.10/ 2001

(potrivit cărora pot fi restituite în natură şi terenurile pe care, după preluarea abuzivă, au fost edificate construcţii, în măsura în care sunt 

îndeplinite două condiţii, şi anume i) dacă acele construcţii mai sunt sau nu necesare unităţii deţinătoare, în speţă RADEF, şi ii) dacă 

persoana îndreptăţită la restituire, în speţă reclamanţii, au achitat unităţii deţinătoare (RADEF) o despăgubire corespunzătoare valorii de piaţă 

a construcţiilor). În consecinţă, soluţionarea pe fond a cauzei va depinde de modul în care va fi clarificată prin administrarea de probe situaţia 

de fapt.

C.
Probe

administrate
- Înscrisurile şi expertize menţionate la pct. A şi B de mai sus 

4.
Alte chestiuni

relevante
n/a
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Nr

Crt.
NR. DOSAR PĂRŢI OBIECT

FAZA

PROCESUALĂ 
INSTANŢA 

STADIU

PROCESUAL

CURENT

1.

Dosar nr.

1475/33/2009

Curtea de Apel Cluj

(rejudecare după 

casare,

număr anterior 

10163/33/2004)

RECLAMANŢI:

Tătăran Victor, Tătăran 

Marta

PÂRÂT :

Primarul Municipiului

Baia-Mare

Legea nr. 10/2001

 anularea dispoziţiei 

Comisiei de Lege 10

 obligarea de a face (

de a dispune

restituirea în natură 

ori acordarea de

despăgubiri băneşti ) 

Fond

Tribunalul Maramureş  

 primul ciclu procesual:

 sentinţa civilă 

nr.558/28.05. 2004

Cauza se află în 

prezent în faza

judecării în recurs

la ÎCCJ, cu termen

la 6 aprilie 2012.

Apel

(primul ciclu

procesual)

Curtea de Apel Cluj:

 primul ciclu procesual

 decizia civilă 

nr.128/A/2008 din 12 mai

2008

 al doilea ciclu procesual

 decizia civilă nr.187/A/2011 

din 24 martie 2011

Recurs

(primul ciclu

procesual)

ÎCCJ

 primul ciclu procesual:

 decizia civilă nr.5206 din 06 

mai 2009

Contestație în

anulare
n/a

Revizuire n/a

2.
Scurta descriere a

cauzei

1. Cauza vizează contestaţia formulată de petenţii Tătăran Victor şi Marta împotriva dispoziţiei cu nr.572 / 23.03.2004 emisă de Primarul 

Municipiului Baia Mare, prin care notificarea petenţilor de acordare de măsuri reparatorii în natură în baza Legii nr.10 / 2001 pentru 

suprafaţa de 1539 mp teren situat  - potrivit petenţilor - în Baia Mare, Str. Moldovei  (fostă Florilor) nr.41 şi identificat în CF nr. 11426 

Baia Mare, top 2737/227, a fost respinsă pe motiv că petenţii nu au calitatea de persoane legal îndreptăţite la restituirea acestui teren 

(menţionat a fi poziţionat în dispoziţie şi documentaţia sa aferentă la adresa fosta Str. Moldovei nr.53, fostă Str. Florilor).

2. În primul ciclu procesual contestaţia a fost respinsă, iar apelul formulat de petenţi a fost de asemenea respins, în schimb recursul lor a 

fost admis de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţia, iar cauza a fost trimisă spre rejudecare Curţii de Apel Cluj-Napoca, fiind date o 
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serie de indicaţii obligatorii acestei din urmă instanţe cu privire la necesitatea de administrare de noi probe pentru clarificarea situaţiei 

de fapt (nu ne-a fost pusă la dispoziţie copia deciziei de casare, ci doar un înscris ce cuprinse note de mână, care înţelegem că ar reda 

conţinutul părţilor sale esenţiale). 

3. Cu ocazia rejudecării în al doilea ciclu procesual, Curtea de Apel Cluj-Napoca a administrate din nou probe, inclusiv un nou raport de 

expertiză. 

3. COMENTARII SPECIFICE PRIVIND

A.
Aspecte de ordin

procedural

Comentarii cu privire la motivele de recurs formulate în al doilea ciclu procesual

 Marea majoritate a argumentelor formulate pe calea recursului vizează aspecte de netemeinicie, iar nu de nelegalitate a deciziei 

recurate, fiind inadmisibile în această fază procesuală, când se judecă aspecte de aplicare a legii, pe baza unei situaţii de fapt prestabilite 

în faţa instanţei de apel (care reţine deci, cum am arătat că  a existat un singur imobil, cu adresa în Str. Moldovei nr.53, ce a aparţinut în 

ce priveşte terenul petenţilor Tătăran). Poziţia Primăriei este cu atât mai dificilă cât priveşte obiectul cauzei atât timp cât, aşa cum vom 

arătat mai jos, nu a contestat raportul de expertiză din perspectiva mai sus-menţionată. 

 În opinia noastră, Primăria ar fi mai putut totuşi să indice în motivele sale de recurs că decizia recurată încalcă indicaţiile ICCJ din 

decizia de casare din ciclul procesual anterior, în sensul că poziţionarea imobilelor de la cele două adrese să se facă pe baza de planuri 

aferente documentaţiei de expropriere, iar nu pe baza declaraţiei părţii adverse, după cum arătam în secţiunea C de mai jos. 

De asemenea, Primăria ar mai fi putut credem să invoce în motivele de recurs şi contradicţia dintre considerentele deciziei recurate şi 

dispozitivul acestei, atât timp cât, pe de o parte, reţine că nu ar exista probe care să ateste schimbarea denumirii străzii din Florilor în 

Moldovei, iar, pe de altă parte, reţine adresa imobilului pentru care acordă măsuri reparatorii ca fiind situată în fosta str. Florilor. Cu 

toate acestea, întreaga argumentaţie pe care se bazează soluţia instanţei de apel de admitere în parte a acţiunii se fundamentează pe 

aspectul că împrejmuirea (din str. Moldovei nr.41) pentru care a fost despăgubit reclamantul  ar fi delimitat terenul aflat în litigiu din 

str. Moldovei nr.53 (deşi aceeaşi instanţă reţine că identitatea celor două numere administrative nu poate fi stabilită). 

 Finalmente, ar mai fi putut credem fi evocat şi caracterul contradictoriu al unora dintre considerentele deciziei recurate, cum ar fi de 

exemplu faptul că instanţa de apel afirmă că petenţii TĂTĂRAN sunt persoane îndreptăţite la restituire întrucât le-a fost preluat terenul 

din Str. Moldovei nr.53, deşi reţinuse din probele administrate că în Decretul nr.18/1980  numitul Sorian Ioan figurase ca fiind cel 

căruia îi fusese expropriat terenul de la aceeaşi adresă, fără să explice de ce consideră nerelevantă această probă, mai ales în condiţiile 

în care faptul că numitul Sorian Ioan nu apare în Decretul nr.162/1983 ca persoană expropriată în privinţă terenului, ce pare a fi 

determinant pentru instanţă, este total nerelevant atât timp cât pe de acest din urmă act normativ se referă la imobilul situat în Str. 
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Moldovei nr.41.

 Astfel, o apărare justificat invocată de pârâtul Primarul Municipiului Baia-Mare în faţa instanţei de apel – pe care instanţa de apel nu 

s-a preocupat să o analizeze şi elucideze – constă în aceea că, în realitate, cu ocazia exproprierii terenurilor din zonă, numitul  Tătăran 

Victor ar fi primit despăgubiri pentru o împrejmuire care nu avea nicio legătură cu terenul aflat în litigiu, în sensul că respectiva  

împrejmuire delimita imobilul situat pe str. Moldovei nr.41, care era si este distinct de imobilul din str. Moldovei nr.53 de care aparţine 

terenul aflat în litigiu. Aceasta apărare ridicată de pârăt prezinta o relevanţă deosebită pentru justa soluţionare a cauzei,  întrucât 

întreaga argumentaţie a instanţei de apel se fundamentează pe faptul că împrejmuirea pentru care a fost despăgubit reclamantul 

Tătăran Victor ar fi delimitat terenul aflat în litigiu (adică terenul din str. Moldovei nr.53),  pe această împrejurare întemeindu-se 

prezumţia instanţei de apel că la momentul exproprierii reclamanţii aveau calitatea de proprietari faptici ai terenului în litigiu. Sub 

acest aspect, este de necontestat că, la pozitia 2 din tabelul anexa la Decretul de expropriere numitul Tătăran Victor figurează ca fiind 

expropriat de imobilul din str. Moldovei nr.41 (terenul aflat în litigiu fiind situat în str. Moldovei nr.53).

B.
Argumente de ordin

substanţial 

1. Pe lângă argumentele invocate prin motivele de recurs Primăria ar mai fi putut invoca în susţinerea lipsei calităţii petenţilor de 

persoane îndreptăţite la restituire faptul că reclamanţii Tătăran au cumpărat imobilul în baza unui contract de vânzare-cumpărare sub 

semnătură privată încheiat în anul 1966 ( adică după intrarea în vigoare în Transilvania a Decretului-lege nr.115 / 1938, survenită în 

anul 1947 ), astfel că în condiţiile în care reclamanţii nu şi-au înscris/întabulat niciodată în CF dreptul de proprietate asupra terenului, 

iar conform prevederilor art. 17-18 din D-L nr. 115 / 1938 înscrierea drepturilor reale în cartea funciară era constitutivă de drepturi, nu

s-ar putea considera că reclamanţii ar fi dobândit vreodată în mod valid dreptul de proprietate asupra terenului litigios. Sub acest

aspect, instanţa de apel reţine în mod criticabil că este discutabil dacă numiţii Pop Gheorghe şi Margareta (cu care reclamanţii au 

încheiat în anul 1966 contractul de vânzare-cumpărare sub semnătură privată cu privire la imobilul în litigiu) aveau dreptul să dispună 

de acest imobil, dat fiind că proprietar tabular al imobilului era o cu totul altă persoană ( respectiv Medan Augustin), dar că această 

împrejurare nu ar face obiectul prezentului litigiu.

2. Un alt aspect insuficient clarificat – credem noi - de către instanţa de apel vizează despăgubirile primite de către Sorian Ioan 

(subdobânditorul imobilului din str. Moldovei nr.53) cu ocazia exproprierii acestui imobil, despăgubiri despre care instanţa reţine că ar 

fi vizat numai supraedificatele (fără terenul aferent),  în vreme ce în cuprinsul raportului de expertiză topografică expertul 

consemnează textual că  în tabelul persoanelor expropriate din zona respectivă, etapa II  subetapa I pozitia 2 numitul Sorian Ioan ar fi 

figurat cu despăgubiri atât pentru terenul în litigiu în suprafaţă de 1539 mp cât şi pentru construcţii. Or, dacă acest fapt s-ar adeveri, el 

ar răsturna  prezumţia instanţei de apel privitoare la împrejurarea că la momentul exproprierii acest teren le-ar fi aparţinut 

reclamanţilor. Prin urmare, acest aspect ar trebui supus spre dezbatere instanţei de recurs.  
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C.
Probele

administrate

1. Primăria Baia-Mare nu a formulat obiecţiuni cu privire la raportul de expertiză efectuat în faza rejudecării apelului de 

după casare, astfel încât potrivit acestui document rezultă că cele două adrese, respectiv (fostă) Str. Florilor nr.41 menţionată în 

Contractul de vânzare-cumpărare sub semnătură privată încheiat de petenţi cu vânzătorii Pop în 27 iulie 1966 şi Str. Moldova nr.53

sunt una şi aceeaşi adresă, deşi această concluzie (reliefată de altfel, şi de Curtea de Apel Cluj-Napoca în decizia din al doilea ciclu 

procesual) este bazată doar pe declaraţia petentului Tătăran că ar fi fost vecin cu proprietarul imobilului situat în Str. Moldovei nr.51 

(Mumnar Petru), menţionat la poziţia 1 din anexa la decretul de expropriere din 1983 în care apare şi petentul.  Or, în opinia noastră, 

Primăria putea contesta o asemenea concluzie, întrucât pe de o parte, o asemenea declaraţie nu putea sta la baza concluziei raportului 

de expertiză, nu doar pentru că în conformitate cu decizia de casare proba trebuia să se bazeze pe planurile anexe la decretul de 

expropriere, ci şi pentru că, pe de o parte, ea provine de la una dintre părţile litigiului, iar, pe de altă parte, nu este deloc exclus ca în 

ipoteza în care cele două adrese aparţin a doua amplasamente diferite, la diferite momente în timp, ele să fi aparţinut petentului 

Tătăran, care să-l fi vândut pe cel din Str. Moldovei nr.53 către soţii Sorian (motiv pentru care aceşti apar ca atare în documentaţia de 

expropriere aferentă decretului 18/1980, fiindu-le preluat inclusiv teren în suprafaţă de 1539 mp, conform menţiunilor din decizia 

Curţii de apel), în timp ce pe cel din Str. Florilor nr.41 să-l fi păstrat (motiv pentru care petenţii au primit despăgubiri pentru casă şi 

gard, refuzând, după cum au declarat ei înşişi să primească despăgubiri pentru teren, întrucât ar fi fost prea mici).  

2. Această ipoteză a caracterului diferit al celor două amplasamente ar putea fi totuşi pusă oarecum la îndoială faţă de faptul că în temeiul 

art.31 şi 32 din Legea nr.58/1974, înstrăinarea construcţiilor din intravilan (cum pare a fi cazul de faţă) trebuia efectuată sub sancţiunea 

nulităţii absolute în formă autentică, iar terenul aferent ar fi trecut în proprietatea statului, ceea ce ridică serioase dubii în ce fel ar fi 

acceptat statul să achite despăgubiri în favoarea unor persoane ce nu îşi putea justifica în mod legal calitatea de proprietari (există 

totuşi menţiuni în dosar cum că aceste sume le-ar fi fost achitate în calitatea lor de proprietari faptici, însă ele nu au fost confirmate de 

probe concrete în acest sens).

4.
Alte chestiuni

relevante

Cu privire la argumentul enunţat supra 3B (efectul constitutiv de drepturi al înscrierii în Cartea Funciară) PMBM ar putea solicita Înaltei 

Curţi de Casaţie şi Justiţie să îl pună în discuţie ca motiv de recurs de ordine publică în faţa instanţei de recurs. Astfel, întrucât terenul în 

litigiu nu apare ca fiind preluat în documentaţia de expropriere, în mod cert nu au fost acordate despăgubiri aferente, ceea ce reprezintă o 

naţionalizare abuzivă. Simplele menţiuni ale reclamanţilor vizând un presupus refuz al acestora pe motiv ca nu corespundeau valoric nu 

sunt acoperite de probe in acest sens.
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Nr

Crt.
NR. DOSAR PĂRŢI OBIECT

FAZA

PROCESUALĂ
INSTANŢA 

STADIU

PROCESUAL

CURENT

1.

Dosar nr.

5373/100/2006

Tribunalul

Maramureş

RECLAMANŢI :

Fux Maria, Damian Marta şi 

Damian Norbert

(în calitate de moştenitori ai 

defunctului reclamant Damian

Vasile)

PÂRÂT :

Primarul Mun. Baia Mare

INTERVENIENT :

Tomoioagă Maria 

Legea nr. 10/2001

- anularea parţială a  

dispoziţiei Comisiei de 

Lege 10

- obligarea de a face

(de a dispune restituirea

în natură ori acordarea 

de despăgubiri băneşti) 

Fond

Tribunalul Maramureş 

 Sentinţa civila nr. 

873/27.04.2011

Soluţionat definitiv 

şi 

Irevocabil

Apel n/a

Recurs

Curtea de Apel Cluj

 Decizia civila nr.

 ____/28.09.2011

Contestație in

anulare
n/a

Revizuire n/a

2.
Scurtă descriere a 

cauzei

1. Antecesorii reclamanţilor Fux Maria, Damian Marta si Damian Vasile (în colectiv, „Reclamanţii”) au formulat o notificare în baza Legii

10/2001 („Notificarea de Lege 10/2001”) prin care au solicitat retrocedarea în natură sau despăgubiri aferente unor imobile din 

intravilanul municipiului Baia Mare,  i) unul constând în casa şi teren în suprafaţă de 1359 mp (CF 1751 Baia Mare, nr. topo 2466, 2467, 

2468) şi ii) celălalt, teren în suprafaţă de 259 mp (CF 1305 Baia Mare, nr. topo 2469).   

2. Din informaţiile puse la dispoziţie mai rezultă şi că (probabil) aceleaşi persoane mai sus-menţionate formulaseră anterior şi o notificare 

în temeiul Legii 112/1995 (cu privire la care nu avem însă nici un fel de documente), aceasta fiind soluţionată prin Hotărârea nr. 

256/1996 a Comisiei Judeţene Maramureş pentru aplicarea L.112/1995 („Hotărârea de Lege 112/1995”) prin care s-a dispus

restituirea în natură a casei cu 1.359 mp teren, din care însă 75 mp identificaţi in C.F. nr.  1751 Baia Mare nu au fost restituiţi efectiv (nr.

topo 2467/4/1), fiind ocupaţi de construcţiile din curtea vecină.  

3. În legătură cu Hotărârea de Lege 112/1995 se pare că a fost iniţiat un litigiu în faţa instanţelor de judecată (dosarul nr.1/182/2000), în 

care apar ca părţi pârâte, printre alţii, numiţii Tomoioagă Vasile şi Tomoioagă Maria Ştefania („Pârâţii Tomoioagă”), care, dintr-unul

din documentele ce ne-au fost furnizate (o notificare formulată de reclamanţii din cauza ce fac obiectul prezentei analize), ar avea 

calitatea de vecini ce au ocupat suprafaţa de teren cu nr. topo 2467/2 ce provine după dezmembrare din suprafaţa iniţială preluată 

autorilor reclamanţi (nr. topo 2467). Potrivit documentelor puse la dispoziţia noastră, soluţionarea dosarului legat de Hotărârea de Lege 
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112/1995 („Dosarul de Lege 112/1995”) a fost suspendată până la soluţionarea dosarului 5373/100/2006 (din cercetările efectuate, 

nu am regăsit însă informaţii publice pe portalul instanţelor de judecătoreşti cu privire la situaţia curentă a acestui dosar).  

4. În soluţionarea Notificării de Lege 10/2001, Primarul Municipiului Baia Mare a emis Dispoziţia nr. 1572/2006 („Dispoziţia de Lege 

10/2001”) prin care s-a admis doar retrocedarea unei suprafeţe de 14 mp teren situat în Valea Roşie nr. 39 înscris în CF nr. 1305 Baia 

Mare (nr. topo 2469/3/1). S-a respins însă i) cererea de retrocedare a suprafeţei de 75 mp din CF nr. 1751 Baia Mare (nr. topo 2467/4/1), 

transcris ulterior in CF nr. 11044 Baia Mare, pe motiv că ar constitui teren ocupat de construcţiile din curtea vecină („Terenul 1”) şi ii)

cererea de retrocedare a unei suprafeţe de 245 mp înscrişi în CF nr. 1305 Baia Mare, pe motiv ca a fost imposibilă restituirea, întrucât o 

parte din imobilul respectiv aparţinea S.C. UNIREA S.A (suprafaţa de 231 mp, nr. topo 2469/1 şi 2469/2 – „Terenul 2”) şi respectiv a 

curţii vecine (suprafaţa de 14 mp, nr. topo 2469/3/2 – „Terenul 3”) .

5. Reclamanţii au contestat în justiţie Dispoziţia de Lege 10/2001, iar acţiunea a fost admisă doar în parte în sensul restituirii în natură a 

Terenului 1, fiind  respinse cererile formulate de reclamanţi privitoare la anularea dispoziţiei vizând Terenurile 2 şi 3, precum şi cererea 

de acordare a măsurilor reparatorii prin echivalent pentru Terenurile 1. 2 şi 3. Reclamanţii au declarat recurs, însă acesta a fost admis 

doar în parte, în sensul obligării pârâtului intimat să plătească reclamanţilor suma de 700 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. 

6. În dosarul analizat (5373/100/2006) mai există de asemenea o serie de înscrisuri ce provin de la Pârâţii Tomoioagă, prin care aceştia au 

solicitat repunerea pe rol a Dosarului de Lege 112/1995. Instanţele de judecată au purtat judecata în prezentul dosar şi în contradictoriu 

cu Pârâţii Tomoioagă, deşi, din informaţiile existente, se pare că aceştia nu au dat nici un răspuns la întrebările formulate în scris de 

instanţa de judecată cu privire la intenţiile ce stau la baza depunerii de către aceştia a înscrisurilor mai sus menţionate (este posibil că au 

confundat această cauză cu cea în care ei erau parte). Instanţa de fond din dosarul 5373/100/2006 nu a putut deci considera această 

cerere a Pârâţilor Tomoioagă de repunere pe rol a Dosarului de Lege 112/1995 drept o cerere de intervenţie în cauza analizată în 

prezentul raport, ea fiind deci respinsă (iar soluţia devenind irevocabilă pe acest aspect prin nerecurare). 

7. Tot în prezentul dosar  Reclamanţii au mai invocat pe cale de excepţie şi nulitatea actului de înstrăinare a Terenului 2 de la SCA Unirea 

Baia Mare către SC Imobiliare Magheru SRL Bucureşti, ce a fost respinsă de către instanţă, pe motivul că nu a fost formulată în 

contradictoriu cu părţile contractante la actul juridic în baza căruia a avut loc acest transfer.

3. COMENTARII SPECIFICE PRIVIND

A.
Aspecte de ordin

procedural

1. Pârâtul Primarul Municipiului Baia Mare a invocat  prin întâmpinare două excepţii : i) cea a lipsei calităţii procesuale pasive a 

Municipiului Baia Mare şi a ii) lipsei calităţii procesuale active a petentei Fux Maria, raportat la dispoziţia atacată, care fusese emisă cu 

privire la alte persoane.
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2. Cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale active a petentei Fux, instanţa s-a pronunţat la termenul din 12.01.2007, 

respingând-o raportat la actele de stare civilă depuse la dosar, din care rezulta că Fux Maria este moştenitoarea unora dintre petenţii 

iniţiali. Din câte înţelegem din documentele puse la dispoziţia noastră, la dosarul administrativ de Lege 10/2001 existau înscrisurile care 

atestau această calitate procesuală a reclamantei, astfel încât noi considerăm că pârâtul nu trebuia să o invoce. 

3. În ceea ce priveşte cealaltă excepţie invocata de către pârât, cea a lipsei calităţii sale procesuale pasive, aceasta apare de asemenea

ca vădit nefondata întrucât, astfel cum în mod corect a fost reţinut prin sentinţă, instanţa, întrucât conform art. 22 din Legea 10/2001, 

notificarea trebuia adresată unităţii deţinătoare, competentă de altfel să emită dispoziţia motivată, astfel cum au procedat în mod corect 

petenţii. Conform Deciziei nr. 709/2005 a ÎCCJ, s-a statuat că interpretarea care trebuie data Legii 10/2001, este în sensul în care în 

această procedură, Primarul reprezintă unitatea administrativ-teritorială. Pornind de la dispoziţiile art. 67 din Legea nr. 215/2001, 

primarul exercită atribuţia de a emite o „dispoziţie motivată”, astfel că prin acest act procedural se soluţionează notificarea şi nicidecum 

nu se stabileşte o obligaţie in nume propriu.  

4. Deşi a invocat  prin întâmpinare că Reclamanţii au solicitat despăgubiri pentru Terenurile 2 şi 3, iar nu acordarea lor în natură, Pârâtul 

Municipiul Baia Mare nu a invocat această apărare sub forma unei excepţii a inadmisibilităţii formulării unei asemenea solicitări 

direct prin acţiunea în justiţie , care în opinia noastră era mijlocul procedural corect ce ar fi trebuit invocat. Instanţa de judecată a respins 

cererea de chemare în judecată pentru Terenurile 2 şi 3 (în principal) pe considerentul tardivităţii, fără a invoca totuşi ca atare o atare 

excepţie.  

5. De asemenea, faţă de excepţia nulităţii actelor de înstrăinare a imobilului către S.C.A. Unirea Baia Mare si de la S.C.A. Unirea Baia 

Mare către S.C. Imobiliare Magheru S.R.L., invocată de către reclamanţi în cadrul dosarului, din informaţiile puse la dispoziţia noastră 

nu am observat că s-ar fi exprimat de către pârât o poziţie în sensul inadmisibilităţii soluţionării sale în lipsa stabilirii cadrului procesual 

adecvat. Instanţa a respins această excepţie, motivând că nu poate fi soluţionată decât în contradictoriu cu toate părţile implicate în actul 

de vânzare-cumpărare. (Precizăm că nu suntem în posesia notelor de şedinţă prin care a fost invocată excepţia nulităţii, aflate la fila 

294 dosar).

6. Prin întâmpinarea depusă la dosarul de fond în această cauză Primarul Municipiului Baia Mare a solicitat Reclamanţilor să-şi precizeze 

cererea de chemare în judecată, reliefând că aceştia ar trebui să-şi menţioneze clar dacă solicită anularea totală sau parţială a Dispoziţiei 

de Lege 10/2001, în opinia sa existând o contradicţie între formularea  în acelaşi timp a unei cereri de anulare parţială a Dispoziţiei şi a 

uneia de (obligarea sa) de a emite o nouă dispoziţie. În opinia noastră, cererea introductivă de instanţă era suficient de clară, nefiind 

nicio contradicţie între a solicita instanţei anularea parţială a Dispoziţiei de Lege 10/2001 în privinţa Terenurilor 1, 2 şi 3 şi respectiv 
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obligarea Primarului Municipiului Baia Mare la emiterea unei noi dispoziţii cu privire la aceste bunuri, mai ales în condiţiile în care la 

acel moment practica judiciară nu era unificată în privinţa admisibilităţii formulării unei acţiuni directe de restituire a bunurilor de către 

instanţa de judecată în contextul soluţionării contestaţiei formulate în temeiul Legii 10/2001, recursul în interesul legii pronunţat de 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în cuprinsul Deciziei XX din 1997 prin care a fost tranşată o asemenea posibilitate, fiind ulterior datei 

introducerii cererii de chemare în judecată. 

7. Din documentele puse la dispoziţie nu rezultă că Primarul Municipiului Baia Mare ar fi exprimat vreo poziţie cu privire la documentele 

depuse de Pârâţii Tomoioagă în dosarul ce face obiectul prezentei analize. 

8. De asemenea, nu există niciun fel de informaţii cu privire la poziţia Primarului Municipiului Baia Mare faţă de excepţia nulităţii actului 

de înstrăinare a Terenului 2 invocată de Reclamanţi. 

B.
Aspecte de ordin

substanţial 

1. În soluţionarea cauzei, instanţa a stabilit că, în ceea ce priveşte terenul în suprafaţă de 1359 mp înscris în CF nr. 1751 Baia Mare  (nr. topo 

2466, 2467, 2468), acesta s-a restituit în natură cu excepţia suprafeţei de 75 mp, înscrisă în CF 1751 Baia Mare (nr. topo 2467/1). Cu toate 

acestea, din raportul de expertiza efectuat în cauză, precum şi din completările aduse de către expert (f.268), rezulta ca ar exista două 

parcele, una în suprafaţă de 17 mp, fără date de carte funciară, pe care exista o construcţie uşoară în stare avansată de deteriorare şi 

neutilizată şi una de 55 mp teren liber de construcţii, de asemenea fără date de carte funciară. Având în vedere aceste aspecte, instanţa de 

fond a considerat ca fiind întemeiată cererea petenţilor privind restituirea în natură a porţiunii de 72 mp.  

2. Apărările Pârâtului vizând fondul cauzei s-au referit la faptul că terenul a cărui retrocedare se solicită este ocupat, făcând astfel 

imposibilă retrocedarea. În urma efectuării expertizei tehnice judiciare, s-a constatat de către Expert că „faptic, în teren există suprafaţa 

de 72 mp, teren fără date de CF, teren în folosinţa reclamanţilor, parcela aflată în curtea fam. Fux şi Damian”. Pe această concluzie 

tehnică şi-a argumentat instanţa admiterea cererii reclamanţilor privind atribuirea suprafeţei de 72 mp. Apreciem că s-ar fi impus din 

partea pârâtului o poziţie mai fermă în ceea ce priveşte stabilirea apartenenţei suprafeţei respective în sfera imobilelor identificate la art. 

1 din Legea 10/2001, date fiind carenţele sesizate şi de către Expert la efectuarea măsurătorilor, însă nu au fost formulate obiecţiuni în 

acest sens. (expertul arată în completarea raportului ca suprafeţele din zona litigiului sunt fărâmiţate în entităţi mici, nedeterminate prin 

numere cuantificate cadastral, astfel ca nu se poate spune cu exactitate din care parcela top face parte suprafaţa revendicată de 72 mp). 

Ca urmare a concluziilor raportului de expertiza, pârâta şi-a revizuit poziţia atât în faţa primei instanţe, cât şi a instanţei de recurs, unde a 

arătat ca că nu s-a opus admiterii cererii reclamanţilor în ceea ce priveşte restituirea suprafeţei de 72 mp indicate de către expert, (cu 

toate ca soluţiile oferite de către expert nu erau dintre cele mai convingătoare, bazându-se mai mult pe aspecte de ordin practic decât pe 

argumente juridice).
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3. În ceea ce priveşte Terenurile 2 şi 3, instanţa a respins cererea de restituire întrucât prin notificările iniţiale, raportat la acest teren, au 

fost solicitate doar despăgubiri, astfel ca cererea de restituire formulată pentru prima oară în faţa instanţei de judecată apare ca tardiv 

introdusă, soluţie care în opinia noastră este discutabilă (pentru că în realitate o eventuală nouă cerere de restituire în natură formulată 

la acel moment în faţa instanţei de judecată era întâi inadmisibilă, şi abia apoi tardivă) 

4. Împotriva acestei soluţii, au declarat recurs petenţii solicitând modificarea hotărârii în sensul admiterii cererii privind anularea parţială a 

dispoziţiei Primarului Municipiului Baia - Mare, obligarea intimatului la restituirea în natură a terenului în suprafaţă de 259 mp şi în 

subsidiar casarea cu trimitere a cauzei pentru ca instanţa să se pronunţe asupra excepţiei nulităţii schiţei de dezmembrare, neavută în 

vedere de către prima instanţă. Prin cererea de recurs s-a solicitat şi obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată. Pârâta intimată 

a arătat că poziţia sa a fost de a nu se opune restituirii celor 72 mp, iar în ceea ce priveşte celelalte motive de recurs, le apreciază ca 

nefondate. Cu toate acestea, nu a formulat însă prin întâmpinare apărări cu privire la subsidiarul cererii de recurs care viza casarea cu 

trimitere a cauzei pentru ca instanţa să se pronunţe asupra nulităţii schiţei de dezmembrare ( aspect pe care într-adevăr a omis sa-l 

cerceteze).

5. Instanţa de recurs a admis în parte recursul, doar în sensul obligării pârâtului să plătească reclamanţilor suma de 700 lei cu titlu de 

cheltuieli de judecată. 

C.
Probele

administrate
− expertiza tehnică de specialitate topografie (a se vedea comentariile referitoare la poziţia Pârâtului din pct. 4 al Secţiunea 3 B de mai sus) 

4.
Alte aspecte

relevante
n/a
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Nr

Crt.
NR. DOSAR PĂRŢI OBIECT

FAZA

PROCESUALĂ
INSTANŢA 

STADIU PROCESUAL

CURENT

1.
Dosar nr.

5852/100/2008

Reclamant:

Sindicatul din Administraţia Baia Mare – 

Maramureş 

Pârâţi: 

Primăria Municipiului Baia Mare 

Serviciul Public „Ambient Urban”

Serviciul Public „Asistenţă Socială” 

Serviciul Public „Administrarea

Patrimoniului Local şi Utilităţi” 

Litigiu privind

drepturile speciale

ale salariaţilor 

instituţiilor 

bugetare-personal

contractual

(Legea nr.

138/1999)

Fond

Tribunalul

Maramureş  

 sentinţa civilă nr. 

1661/12.12. 2008 Cauza a fost soluţionată, 

fiind pronunţată o hotărâre 

care a rămas definitivă prin 

NERECURARE

Apel n/a

Recurs n/a

Contestație 

in anulare
n/a

Revizuire n/a

2.
Scurtă descriere a 

cauzei

1. Primăria Municipiului Baia-Mare („PMBM”) a fost chemată în judecată în faţa Tribunalului Maramureş, Secţia Civilă, Litigii de Muncă 

şi Asigurări Sociale, de către salariaţii-personal contractual, membrii de sindicat, pentru a fi obligată la acordarea drepturilor lunare 

speciale pentru menţinerea sănătăţii, securitatea muncii şi asigurarea protecţiei, în cuantum de 700 de lei pentru fiecare angajat, 

conform art. 31 din Contractul colectiv de muncă înregistrat sub nr. 40198/08.03.2007, modificat prin Actul adiţional nr. 

40197/08.04.2008 (ambele desemnate în continuare sub denumirea „Contractul colectiv modificat”).

3. COMENTARII SPECIFICE PRIVIND

A.
Aspecte de ordin

procedural

1. PMBM a formulat şi depus întâmpinare prin care a lăsat soluţionarea cauzei la aprecierea instanţei de judecată. 

2. PMBM nu a formulat recurs împotriva sentinţei pronunţată de tribunal. 

3. Serviciile din cadrul PMBM nu doar că nu au invocat lipsa capacităţii lor juridice de a sta în instanţa în calitate de pârâte în cauză. Mai 

mult, Serviciul Public Asistenţă Socială a arătat că există disponibilul pentru a acorda sumele solicitate şi a arătat că lasă soluţionarea 

cauzei la dispoziţia instanţei de judecată. 

B.
Argumente de

ordin substanţial 

1. În admiterea acţiunii formulate Instanţa de fond reţine următoarele motive: 

 Drepturile speciale pentru menţinerea sănătăţii şi securităţii în muncă, negociate conform art. 31 din Contractul colectiv de muncă nu 

reprezintă drepturi salariale şi nici sporuri deoarece nu sunt calculate în procente din salariul de bază, în consecinţă nu le sunt 

aplicabile prevederile art. 12 din Legea nr. 130/1996;
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 Drepturile speciale acordate se circumscriu Legii nr. 138/1999 care permite încheierea de acorduri care să cuprindă măsuri referitoare 

la constituirea şi folosirea fondurilor destinate îmbunătăţirii condiţiilor de muncă, sănătăţii şi securităţii muncii, programului zilnic 

de muncă; acest acord s-a concretizat în speţa de faţă prin încheierea unui Contract colectiv care constituie legea părţilor şi ale cărei 

clauze trebuie respectate de părţile semnatare  

2. În opinia noastră argumentarea instanţei de judecată este discutabilă, având în vedere că drepturile în discuţie, în ciuda argumentelor 

reţinute de instanţă, rămân de natură salarială, atât timp cât pe de o parte se acordă individual şi concret fiecărui salariat, au caracter de 

continuitate şi nu se circumscriu măsurilor de protecţie a sănătăţii şi securităţii în muncă la care se referă art. 72 din Legea nr. 188/1999, 

fiind supuse regimului legal de impozitare aplicabil drepturilor salariale.  Mai mult, referirea instanţei de judecată la Legea 138/1999 este 

credem noi vădit eronată, aceasta nefiind incidentă în cauză întrucât nu este vorba despre personal din cadrul unităţilor vizate de 

respectivul act normativ (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de interne, Ministerul Justiţiei, etc,).  Pe fond, totuşi, credem că 

PMBM ar fi putut să formuleze apărări în fond, şi pentru faza de recurs, să declare recurs împotriva sentinţei primei instanţe întrucât în 

practica instanţelor de judecată, opinia majoritară înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 330/2009 este că drepturile salariale se

stabilesc exclusiv prin lege, or O.U.G nr. 10/2008 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul 

bugetar nu reglementa acordarea unui astfel de drept. În acest sens este şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale, care statuează asupra 

competenţei exclusive a legiuitorului de a stabili drepturile salariale cuvenite personalului contractual şi funcţionarilor publici din 

sistemul bugetar. Prin urmare, în lipsa unei dispoziţii legale exprese care să reglementeze în vreun fel acordarea drepturilor salariale sub 

forma drepturilor speciale pentru menţinerii sănătăţii şi integrităţii muncii şi pentru refacerea capacităţii de muncă, la negocierea 

contractului de muncă între PMBM şi reprezentanţii organizaţiei sindicale, PMBM şi-a asumat o obligaţie pur potestativă. Prin 

Contractul colectiv, PMBM şi salariaţii personal contractual şi-au arogat competenţe care ţin de sfera puterii legiuitoare, fiind încălcat 

principiul supremaţiei legii, cât şi principiul separaţiei puterilor în stat. 

C.
Probe

administrate
N/A

D. Soluţia instanţei  Instanţa de fond a admis cererea de chemare în judecată astfel cum a fost formulată, hotărârea rămânând irevocabilă prin nerecurare. 

4.
Alte chestiuni

relevante
N/A
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Nr

Crt.
NR. DOSAR PĂRŢI OBIECT

FAZA

PROCESUALĂ
INSTANŢA 

STADIU PROCESUAL

CURENT

1.
Dosar nr.

5650/100/2009

Reclamantă: 

Bercean Sidonia Melania

Pârâţi:   

Primăria Municipiului Baia Mare 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 

Inspectoratul Şcolar Maramureş 

Şcoala cu clasele I-VIII Nicolae Bălcescu

Calcul drepturi

salariale

(Legea nr.

349/2004, Legea

nr. 128/1997)

Fond

Tribunalul

Maramureş  

 sentinţa civilă nr. 

112/29.01. 2010

În prezenta cauză, a fost 

pronunţată o hotărâre 

definitivă şi irevocabilă

Apel n/a

Recurs

Curtea de Apel

Cluj:

 decizia civilă nr. 

1553/R/22.06.2010

Contestaţie in 

anulare
n/a

Revizuire n/a

2.
Scurtă descriere a 

cauzei

Primăria Municipiului Baia-Mare („PMBM”)  a fost chemată în judecată în faţa Tribunalului Maramureş, Secţia Civilă, de către Bercean 

Sidonia, director al şcolii cu clasele I-VIII Nicolae Bălcescu din Baia Mare pentru acordarea şi plata diferenţei dintre salariul de încadrare 

acordat în perioada 2006 – 2008 şi cel corespunzător prevederilor art. I, pct. 20 al Legii nr. 349 din 2004, acordarea diferenţei dintre 

sporurile acordate efectiv şi cele la care era îndreptăţită raportat la nivelul corect al salariului de încadrare şi acordarea diferenţei dintre 

indemnizaţia de conducere, calculată la nivelul corect al salariului de încadrare, plata orelor predate în perioada 2006 – 2008, cu cheltuieli 

de judecată.  

3. COMENTARII SPECIFICE PRIVIND

A.
Aspecte de ordin

procedural

1. Prin întâmpinarea, PMBM invocă doar o excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, fără a pregăti în subsidiar vreo apărare pe fondul 

cauzei, astfel încât, dacă excepţia invocată era totuşi respinsă, să fi precizat poziţia sa faţă de problema dedusă judecăţii. 

2. Din documentele prezentate nu rezultă dacă în recurs PMB a fost prezentă la dezbateri şi dacă au fost depuse Concluzii scrise, fiind 

solicitată judecarea în lipsă. 

B.
Argumente de

ordin substanţial 

Nu există apărare pe fondul cauzei, ceea ce echivalează cu lipsa unei apărări pe fond, respectiv necunoaşterea de către instanţa de judecată a 

punctului de vedere a PMBM asupra cauzei dedusă judecăţii.  
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C.
Probe

administrate

În recurs, PMB s-a apărat prin întâmpinarea doar din perspectiva excepţiei admise de către instanţa de fond (a se vedea pct. D de mai jos), 

precizând că o apărare efectuată pe motivele de recurs invocate ar apărea  ca fiind „superfluă”, deşi în privinţa celorlalte pârâte din cauză 

prima instanţă nu reţinuse lipsa lor de calitate procesuală, deci se impunea ca judecata pe fond să aibă loc. 

D. Soluţia instanţei 

1. Instanţa de fond a soluţionat dosarul prin admiterea excepţiei lipsei calităţii procesuale a PMBM (în sentinţă în mod eronat apare atât în 

dispozitiv, cât şi în cuprinsul motivării ca fiind admisă o excepţie a lipsei capacităţii procesuale, ceea ce în opinia noastră este eronat, 

având în vedere că într-adevăr Primăria nu are personalitate juridică, dar, în realitate, ceea ce reclamanta a intenţionat cel mai probabil a 

fost să cheme în judecată municipiul ca unitate administrativ-teritorial, al cărui reprezentant este instituţia Primarului Baia Mare, care 

are capacitatea de a sta în judecată în numele său). 

2. În ceea ce priveşte fondul cauzei, prima instanţă de judecată reţine că reclamanta nu este îndreptăţită să primească sumele solicitate, 

întrucât judeţul Maramureş nu intră în lista judeţelor în care se aplică programul în baza căruia se acordă astfel de sume, soluţia fiind 

confirmată în recurs, inclusiv din perspectiva discriminării invocate de către reclamantă, în privinţa căreia instanţa de recurs reţine că 

situaţia acesteia nu este analogă şi comparabilă cu cea a persoanelor din judeţele în care se aplică programul în baza căreia se acordă 

asemenea sume, în cauză fiind totuşi formulată o opinie separată de admitere a cererii din partea unuia din cei trei membri ai 

completului.

4.
Alte chestiuni

relevante
N/A
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Nr

Crt.
NR. DOSAR PĂRŢI OBIECT

FAZA

PROCESUALĂ
INSTANŢA 

STADIU PROCESUAL

CURENT

1.
Dosar nr.

5125/100/2010

Reclamant:

Sindicatul din Administraţia Baia Mare 

– Maramureş 

Pârâţi: 

Primăria Municipiului Baia Mare 

Serviciul Public „Ambient Urban”

Serviciul Public „Asistenţă Socială” 

Serviciul Public „Administrarea

Patrimoniului Local şi Utilităţi” 

Litigiu privind

drepturile speciale ale

salariaţilor 

instituţiilor 

bugetare-personal

contractual

(Legea nr. 330/2009,

H.G. nr. 833/2007,

O.U.G. nr. 1/2010)

Fond

Tribunalul

Maramureş  

 sentinţa civilă nr. 

1734/26.10. 2010

În prezent cauza a fost

soluţionată, fiind 

pronunţată o hotărâre 

definitivă şi irevocabilă

Apel n/a

Recurs

Curtea de Apel

Cluj:

 decizia civilă nr. 

1194/R/30.04.2011

Contestație 

in anulare
n/a

Revizuire n/a

2.
Scurtă descriere a 

cauzei

1. Primăria Municipiului Baia-Mare („PMBM”) a fost chemată în judecată în faţa Tribunalului Maramureş, Secţia Civilă, Litigii de Muncă 

şi Asigurări Sociale, de către salariaţii-personal contractual, 350 de membrii de sindicat, pentru a fi obligată la acordarea drepturilor 

lunare speciale pentru menţinerea sănătăţii, securitatea muncii şi asigurarea protecţiei, în cuantum de 500 de lei pentru fiecare angajat, 

conform art. 35 din Contractul colectiv de muncă înregistrat sub nr. 3129/13.05.2010, modificat prin Actul adiţional nr. 

3285/31.05.2010 (desemnate împreună sub denumirea „Contractul colectiv modificat”).  

2. Pe cale de cerere reconvenţională PMBM a solicitat constatarea nulităţii absolute a art.35 din Acordul colectiv modificat, pe motiv că 

încalcă dispoziţiile Legii 330/2009 şi art.3 din OUG 1/2010. 

3. COMENTARII SPECIFICE PRIVIND

A.
Aspecte de ordin

procedural

1. Din informaţiile puse la dispoziţie nu rezultă că PMBM a fost prezentă la judecarea cauzei pe fond şi recurs, şi nici că a depus la dosar 

concluzii scrise în susţinerea cauzei sale. 

2. Serviciile din cadrul PMBM nu doar că nu au invocat lipsa capacităţii lor juridice de a sta în instanţă în calitate de pârâte în cauză, ci 
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chiar au arătat instanţei că lasă soluţionarea cauzei la dispoziţia sa. 

B.
Argumente de

ordin substanţial 

Pentru a constata nulitatea absolută a prevederilor art. 35 din Contractul colectiv de muncă nr. 3129/13.05.2010, instanţa de 

recurs a reţinut – în mod corect, credem noi - următoarele: 

 Contractul colectiv de muncă modificat a fost încheiat după apariţia Legii. Nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit 

din fondurile publice, OUG nr. nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul 

bugetar;

 Art. 35 din Contractul colectiv de muncă modificat nu respectă interdicţia impusă de dispoziţiile cuprinse în  O.U.G. nr. 1/2010, fiind 

încălcate prevederile sale imperative; 

 Personalul contractual nu beneficiază de drepturile speciale acordate în temeiul art. 72 din Legea nr. 188/1999 care reglementează 

raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici, categorie din care nu fac parte membrii de sindicat reprezentanţi de intimat; 

 Prin Contractul colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate şi actul adiţional au fost  acordate drepturi care exced prevederilor Legii-

cadru nr. 330/2009.

C. Probe administrate N/A

D. Soluţia instanţei 

1. Instanţa de fond a admis cererea de chemare în judecată formulată de sindicat şi a obligat PMB să acorde drepturile lunare speciale 

aferente perioadei 01.07.2010 la zi, prevăzute de art. 35 din  Contractul colectiv de muncă modificat şi  a respins cererea 

reconvenţională formulată de PMBM. 

2. Împotriva sentinţei PMBM a formulat recurs şi a obţinut o hotărâre irevocabilă favorabilă, instanţa de recurs admiţând recursul şi 

cererea reconvenţională formulată de PMBM, constatându-se nulitatea absolută a prevederilor art. 35 din  Contractul colectiv de muncă 

modificat.

4.
Alte chestiuni

relevante

Acordarea către personalul contractual în perioada mai 2010 - iunie 2010 a unor drepturi lunare speciale în cuantum de 500 de lei

pentru fiecare angajat, în temeiul unei clauze constatată ca fiind nulă de instanţa de judecată,  în prezent fiind imposibilă - în opinia 

noastră -recuperarea de către PMBM a sumelor achitate nelegal pe calea unei acţiuni în justiţie, având în vedere că Contractul colectiv a fost 

încheiat sub imperiul Codului civil anterior şi nulitatea contractelor cu executare succesivă/clauzelor din aceste contracte, încheiate sub 

acest cod civil, produce efecte doar pentru viitor-ex nunc, nu şi pentru trecut (nu poate produce efecte retroactiv), chiar dacă în prezent 

actualului Cod civil, în vigoare începând cu data de 01 Octombrie 2011, prevede expres posibilitatea recuperării sumelor achitate în baza 

unui contract cu executare succesivă nul /clauze nulă din aceste contracte.  
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Nr
Crt.

NR. DOSAR PĂRŢI OBIECT
FAZA

PROCESUALĂ
INSTANŢA 

STADIU PROCESUAL
CURENT

1.
Dosar nr.

5158/100/2010

Reclamant:

Sindicatul din Administraţia Baia Mare – 

Maramureş 

Pârâţi: 

Primăria Municipiului Baia Mare 

Serviciul Public „Ambient Urban”

Serviciul Public „Asistenţă Socială” 

Serviciul Public „Administrarea

Patrimoniului Local şi Utilităţi” 

Litigiu privind

drepturile speciale

ale funcţionarilor 

publici statutari

(Legea nr. 188/1999,

Legea nr. 330/2009,

H.G. nr. 833/2007)

Fond

Tribunalul

Maramureş 

 sentinţa civilă nr. 

3816/13.10. 2010
În prezent cauza a fost

soluţionată, fiind 

pronunţată o hotărâre 

definitivă şi irevocabilă

Apel n/a

Recurs

Curtea de Apel
Cluj:
 decizia civilă nr. 

626/18.04.2011

Contestaţie în 
anulare

n/a

Revizuire n/a

2.
Scurtă descriere a 

cauzei

1. Primăria Municipiului Baia-Mare („PMBM”) a fost chemată în judecată alături de trei dintre serviciile sale (fără personalitate juridică) 

în calitate de pârâte în faţa Tribunalului Maramureş, Secţia Comercială, de Contencios Administrativ şi Fiscal, de către salariaţii 

funcţionari publici, membrii de sindicat, pentru a fi obligată la acordarea drepturilor lunare speciale pentru menţinerea sănătăţii, 

securitatea muncii şi asigurarea protecţiei, în cuantum de 500 de lei pentru fiecare salariat, conform art. 34 din Acordul colectiv de 

muncă înregistrat sub nr. 7355/06.04.2010 (cererea de chemare în judecată face în mod eronat referire la art.34), modificat prin Actul 

adiţional din 31.05.2010 (împreună desemnate sub denumirea  „Acordul colectiv modificat”).

2. Pe cale de cerere reconvenţională PMBM a solicitat constatarea nulităţii absolute a art.34 din Acordul colectiv modificat, pe motiv că 

încalcă dispoziţiile Legii 330/2009 şi art.3 din OUG 1/2010. 

3 COMENTARII SPECIFICE PRIVIND

A.
Aspecte de ordin

procedural

1. Din informaţiile puse la dispoziţie nu rezultă că PMBM a fost prezentă la judecarea cauzei pe fond şi recurs, şi nici că a depus la dosar 

Concluzii scrise în susţinerea cauzei sale. 

2. Serviciile din cadrul PMBM nu doar că nu au invocat lipsa capacităţii lor juridice de a sta în instanţa în calitate de pârâte în cauză, ci chiar 
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au arătat instanţei că lasă soluţionarea cauzei la dispoziţia sa. 

B.
Argumente de

ordin substanţial 

1. Pentru a constata nulitatea absolută a prevederilor art. 34 din Acordul colectiv de muncă nr. 7355/06.04.2010, instanţa de 

judecată a reţinut - credem noi în mod corect - următoarele: 

 Dispoziţiile legale ce vizează statutul funcţionarilor publici stabilesc în mod strict şi limitativ domeniile în care pot fi stabilite măsuri 

prin acordurile dintre autorităţile publice şi sindicatele reprezentative.  

 Legiuitorul a recunoscut în favoarea autorităţilor posibilitatea de a negocia şi încheia acorduri condiţionat de respectarea 

dispoziţiilor instituite prin Legea nr. 188/1999, H.G. nr. 833/2007, Legea nr. 330/2009, OUG nr. 1/2000, respective de a lua măsuri 

pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, securitate, sănătate. Aceste măsuri în sensul art. 72 din Legea nr. 188/1999 constau în 

dotări spre exemplu: calculatoare, dispozitive de protecţie, materiale, pregătire profesională sau eventual cursuri de perfecţionare ce 

urmează să îmbunătăţească condiţiile de muncă, sănătate, nu  în sume de bani drepturi băneşti.

2. În cauză, cele invocate a fi aprobate prin actul atacat, art. 34 din acord/contract în contextul reprezentării tuturor funcţionarilor nu 

vizează măsuri în sensul actelor normative. Cum astfel de măsuri  - drepturi băneşti nu sunt vizate de art. 72 din Legea nr.

188/1999 acordarea este ilegală, iar faptul că prin Acordul colectiv modificat ele sunt menţionate sub denumirea de 

drepturi nesalariale nu le schimbă natura juridică.

C. Probe administrate N/A

D. Soluţia instanţei 

1. Instanţa de fond a admis cererea de chemare în judecată formulată de sindicat şi a obligat PMB să-şi execute obligaţiile asumate prin 

Acordul colectiv, respectiv să acorde drepturile speciale prevăzute de art. 34 din Acord pentru perioada 01.07.2010 – 31.12.2010. De 

asemenea, instanţa de fond a respins cererea reconvenţională formulată de PMBM. 

2. Recursul declarat împotriva sentinţei de fond pronunţată de către Tribunalul Maramureş a fost admis. cererea reconvenţională formulată 

de către PMB fiind admisă şi constatată nulitatea absolută a prevederilor art. 35 din Acordul colectiv de muncă nr. 

7355/06.04.2010.

4.
Alte chestiuni

relevante

Acordarea către funcţionarii publici statutari, în perioada martie - iunie 2010 a unor drepturi lunare speciale în cuantum de 300 de

lei (până în luna mai 2010), respectiv de 500 de lei pentru fiecare angajat, în temeiul unei clauze constatată ca fiind NULĂ de către 

instanţa de judecată, în prezent fiind imposibilă, în opinia noastră, recuperarea de către PMBM a sumelor achitate nelegal pe calea unei 

acţiuni în justiţie,  având în vedere că Acordul colectiv a fost încheiat sub imperiul Codului civil anterior şi nulitatea contractelor cu 

executare succesivă/clauzelor din aceste contracte, încheiate sub acest cod civil, produce efecte doar pentru viitor-ex nunc, nu şi pentru 

trecut (nu poate produce efecte retroactiv), chiar dacă în prezent actualului Cod civil, în vigoare începând cu data de 01 Octombrie 2011, 

prevede expres posibilitatea recuperării sumelor achitate în baza unui contract cu executare succesivă nul /clauze nulă din aceste contracte. 
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Nr

Crt.
NR. DOSAR PĂRŢI OBIECT

FAZA

PROCESUALĂ 
INSTANŢA 

STADIU PROCESUAL

CURENT

1.

Dosar de executare

nr.

54597/26.10.2007

CREDITOR:

Municipiul Baia Mare – Direcţia de venituri 

– Serviciul executare silită 

DEBITOR:

Casa de cultură a sindicatelor Baia Mare 

Executare silită 

Fond n/a

Somaţie de plată 

Titlu executoriu

Proces verbal de sechestru

Apel n/a

Recurs n/a

Contestaţie în 

anulare
n/a

Revizuire n/a

2.
Scurtă descriere a 

cauzei

a. Procedura de executare

1. La data de 26.10.2007, Primăria Municipiului Baia Mare - Direcţia Venituri a emis împotriva Casei de Cultură a Sindicatelor din Baia 

Mare („Casa de cultură”) Somaţia de plată nr. 2861 şi Titlu executoriu nr. 11795 („Titlu executoriu”), cu privire la suma de 214.079,06

lei, reprezentând taxa clădiri, impozit pe teren, impozit pentru afişaj  în scop de reclama şi publicitate. Urmare a emiterii acestor acte de 

executare, Casa de cultură a achitat suma de 6.273 lei. 

2. La data de 02.09.2009, Primăria a emis adresa de înfiinţare a poprii nr. 3835, prin care înfiinţează poprirea asupra veniturilor şi 

disponibilităţilor băneşti prezente şi viitoare deţinute de Casa de cultură pentru suma de 207.806 lei, reprezentând diferenţa până la suma 

înscrisă în Titlu executoriu. 

3. La data de 23.09.2010, Primăria a emis procesul verbal de sechestru asupra bunurilor imobile ale Casei de cultură prin care s-a procedat 

la sechestrarea bunului imobil clădire în suprafaţă de 2400 m2, pentru stingerea creanţelor fiscale în sumă de 205.746,06 înscrisă în Titlu 

executoriu (nu avem informaţii din care să rezulte achitarea de către debitor a sumei care să justifice diferenţa între suma înscrisă în 

adresa de înfiinţare a popririi faţă de procesul verbal de sechestru).

4. La data de 04.10.2010, Primăria Municipiului Baia Mare - Direcţia Venituri a emis împotriva Casei de Cultură o nouă Somaţie de plată, 

având nr. 76060 şi un nou Titlu executoriu nr. 49906, cu privire la suma de 721.809,37 lei reprezentând taxa clădiri, impozit pe teren, 

impozit pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate (nu avem informaţii cu privire la calculul acestei sume). 



STRICT CONFIDENŢIAL – SUB PRIVILEGIUL AVOCAT-CLIENT 

(114)

5. Din documentele aflate la dosarul cauzei, înţelegem că, în vederea stingerii obligaţiilor fiscale datorate bugetului local în sumă totală de 

1.028.853,03 lei, prin adresa nr. 60/28.06.2011, Casa de cultură a propus Asociaţiei naţionale a Caselor de Cultură a Sindicatelor din 

România („Asociaţia”) „darea în plată a imobilului deţinut în proprietate”.

6. Prin Adresa nr. 8052/25.07.2011, Asociaţia a respins propunerea Casei de cultură, motivând că imobilul în cauză nu se află în proprietatea 

Asociaţiei sau a Casei de cultură, neexistând în fapt acte de proprietate pentru aceste imobil, Asociaţia si Casa de cultură fiind numai 

titularii dreptului de folosinţă a imobilului pe toată durata existenţei construcţiei. Precizăm că nu avem informaţii dacă Asociaţia sau Casa 

de cultură au dobândit intr-adevăr un drept de folosinţă asupra Imobilului şi nici cu privire la modalitatea în care s-ar fi dobândit un astfel 

de drept.

b. Situaţia juridică a imobilului deţinute de Casa de  Cultură

1. Prin Decretul nr. 935 din data de 29.11.1966 emis de Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România s-a dispus exproprierea şi trecerea 

în proprietatea publică a terenului în suprafaţă de 6.190 m.p. şi construcţii aferente în suprafaţă de 120,10  m.p. situate in oraşul Baia 

Mare, precum şi transmiterea terenului, pe durată nedeterminată, în folosinţa Uniunii Generale a Sindicatelor din România („UGSR”).

2. În ceea ce priveşte construcţiile, Decretul nr. 935 prevede faptul că, acestea se trec din proprietatea statului în proprietatea UGSR. 

3. Prin Hotărârea nr. 2915/22.12.1966 emisă de Consiliul de Miniştri a Republicii Socialiste România („Hotărârea 2915”) s-a aprobat

executarea lucrării Casa de Cultură a Sindicatelor din Baia Mare („Imobilul”) pe terenul proprietate de stat in suprafaţă de 4.499 m.p. 

situat în oraşul Baia Mare. Lucrarea s-a efectuat din fondurile UGSR, iar terenul a fost transmis din administrarea Comitetului executiv al 

Sfatului popular al oraşului Baia Mare în folosinţa UGSR, pe durată nedeterminată. 

4. Potrivit extrasului de carte funciară ce ne-a fost pus la dispoziţie, dreptul de folosinţă al fostei UGSR a fost notat în cartea funciară a 

localităţii Baia Mare. 

c. Situaţia juridică a Casei de Cultură  

1. Casa de cultură este filială cu personalitate juridică a Asociaţiei, înfiinţată prin Sentinţa civilă nr. 19/5.11.1996 a Tribunalului Maramureş. 

2. Asociaţia este persoană juridică de drept privat fără scop lucrativ care funcţionează conform statutului propriu, fiind înfiinţată prin 

Sentinţa civilă nr. 2524/17.03.1995 pronunţată de Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti. 
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3. Din Adresa nr. 8052/25.07.2011 emisă de Asociaţie, înţelegem că Asociaţia este succesoare în drepturi a UGSR, preluând patrimoniul 

cultural al acesteia, precum şi cele 52 de case de cultură din ţară, astfel cum sunt descrise în statutul acesteia. 

3. COMENTARII SPECIFICE PRIVIND

A.
Aspecte de ordin

procedural
N/A

B.
Argumente de ordin
substanţial 

1. Menţionăm faptul că, din documentele ce ne-au fost puse la dispoziţie nu putem identifica istoricul de proprietate al Casei de Cultură 

întrucât nu am identificat documente cu privire la titularul actual al dreptului de proprietatea asupra acestui imobil.

2. Din Decretul nr. 935 şi din Hotărârea nr. 2915 precum şi din cercetările noastre independente înţelegem că terenul pe care s-a edificat 

Imobilul a fost expropriat fiind trecut în proprietatea statului Român şi atribuit ulterior în folosinţă gratuită, fără termen, UGSR. 

Menţionăm că, nu ne-au fost puse la dispoziţie şi din cercetările noastre independente nu am identificat documente privind o altă situaţie 

juridică a terenului, respectiv dacă acesta face obiectul unor cereri de restituire formulate în temeiul Legii 10/2001 sau obiectul unor alte 

acte juridice transmisibile de proprietate.

3. În privinţa Imobilului, din documentele aflate la dosarul cauzei, înţelegem că acesta a fost edificat din fondurile integrale ale UGSR 

executarea efectivă a lucrărilor de construcţii realizându-se de către Comitetul executiv al Sfatului popular al regiunii Maramureş prin 

unităţile sale de construcţii. 

4. Prin urmare, în opinia noastră, proprietatea asupra Imobilului ar fi aparţinut UGSR, scopul exproprierii terenului fiind tocmai construirea 

unei case de cultură a sindicatelor iar fondurile pentru construire fiind asigurate de această din urmă entitate (i.e. UGSR). 

5. Or, situaţia juridică a patrimoniului UGSR este una incertă, din cercetările noastre independente rezultând că această entitate şi-a încetat 

existenţa de facto, fără a se stabili destinaţia patrimoniului său. Astfel a statuat şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie într-o decizie de speţă 

arătând că „in realitate, problema patrimoniului fostului U.G.S.R. nu a primit încă o rezolvare legislativă. Au existat mai multe 

propuneri legislative a unor grupuri de senatori şi deputaţi, ba chiar şi un proiect de lege adoptat de Guvernul României în anul 2008, 

dar nu au fost finalizate prin adoptarea unei legi care să reglementeze regimul juridic al patrimoniului fostei U.G.S.R. În expunerea de 

motive a acestor propuneri legislative s-a arătat că nu există un act normativ care să reglementeze această chestiune şi că acest vast 

patrimoniu imobiliar are o situaţie juridică incertă”.

6. În aceste condiţii, apreciem că nici Casa de cultură şi nici Asociaţia nu ar fi putut dobândi în proprietatea Imobilul, în pofida susţinerilor 
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Asociaţiei potrivit cărora aceasta a preluat patrimoniul cultural al fostului UGSR , respectiv 52 de case de cultură din ţară. 

7. Potrivit art. 154 alin. 1 Cod procedură fiscală  

„Sunt supuse executării silite bunurile imobile proprietate a debitorului. În situaţia în care debitorul deţine bunuri în 

proprietate comună cu alte persoane, executarea silită se va întinde numai asupra bunurilor atribuite debitorului în urma partajului 

judiciar, respectiv asupra sultei”.

8. De asemenea, potrivit pct. 2 si pct. 4 din OMFP 486/2007

“2. Procedura de dare în plată prevăzută la pct. 1 constă în cedarea de către debitorul persoană juridică, în schimbul obligaţiilor sale 

restante faţă de creditorul fiscal, a unui bun imobil, care trece din proprietatea sa în proprietatea publică a statului ca urmare a 

unei solicitări de preluare în administrare. 

4. Debitorul persoană juridică, proprietar al unor bunuri imobile, poate cere organului fiscal competent la care acesta

este înregistrat fiscal stingerea unor creanţe fiscale prin darea în plată a acestor bunuri”. 

9. Prin urmare, atâta timp cât situaţia juridică Imobilului este incertă, nefiind stabilită calitatea de proprietar a Casei de Cultură, 

recomandăm, în principal, stabilirea cu exactitate a calităţii de proprietar asupra Imobilului, cu atât mai mult cu cât acesta este construit 

pe terenul proprietate publică a Statului Român, şi ulterior, în situaţia în care se constată de debitorul este proprietar, exercitarea oricăror 

demersuri procedurale în vederea recuperării creanţei scadente.  

C. Probe administrate N/a

D. Soluţia instanţei N/a

4.
Alte chestiuni
relevante N/a
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Nr

Crt.
NR. DOSAR PĂRŢI OBIECT

FAZA

PROCESUALĂ 
INSTANŢA 

STADIU

PROCESUAL

CURENT

1.
Dosar nr.

5068/182/2008

RECLAMANT:

Sabou Cătălin Ştefan 

PÂRÂT:

Municipiul Baia Mare prin

Primar

Plângere

contravenţională 

împotriva procesului

verbal de contravenţie 

Fond

Judecătoria Baia Mare 

Prima instanţă – Sentinţa 

civilă nr. 6371/14 noiembrie 

2008
Soluţionat definitiv şi 

irevocabil prin

respingerea plângerii

contravenţionale şi a 

recursului formulat de

către Sabou Cătălin 

Ştefan. 

Apel n/a

Recurs

Tribunalul Maramureş 

Instanţa de recurs: Decizia 

486 din 20.03.2009

Contestaţie în 

anulare
n/a

Revizuire n/a

2.
Scurtă descriere a 

cauzei

În perioada 2007 – 2008, Reclamantul a efectuat lucrări de extindere şi transformare casă de locuit P+E fără autorizaţie de construire 

pe strada Măgura nr. 12, Mun. Baia Mare. 

În data de 26 mai 2008, în urma unui control efectuat de către Primăria Baia Mare, Serviciul Corp Control Disciplină în Construcţii, a 

fost întocmit Procesul Verbal de contravenţie nr. 30 din data de 26.05.2008 („Procesul Verbal”), prin care agenţii constatatori au 

constatat faptul efectuării lucrărilor de extindere fără autorizaţie de construire şi au decis sancţionarea Reclamantului cu amenda 

contravenţională în cuantum de 1.000 lei. 

Împotriva Procesului Verbal, Reclamantul a formulat plângere contravenţională care face obiectul prezentului dosar. 

3. COMENTARII SPECIFICE PRIVIND

A.
Aspecte de ordin

procedural
Nu au fost ridicate chestiuni prealabile de către părţi. 

B.
Argumente de ordin

substanţial 

 În faţa Judecătoriei Baia Mare 

Cu privire la fondul cauzei, prin întâmpinarea formulată, apreciem că, deşi, în mod corect, Primăria a invocat nelegalitatea 
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lucrărilor de extindere în lipsa unei autorizaţii de construire, aceasta a omis să facă trimitere la textul legal care interzice o astfel de 

conduită în desfăşurarea lucrărilor de construire.  

De asemenea, în ceea ce priveşte individualizarea sancţiunii contravenţionale, Primăria s-a limitat la efectuarea unor afirmaţii generale, 

fără a face vreo referire la specificul faptei contravenţionale, gradul de pericol al faptei contravenţionale şi persoana contravenientului, 

prin raportare la cuantumul amenzii contravenţionale aplicate.   

 În faţa Tribunalului Maramureş 

Din cuprinsul întâmpinării împotriva recursului formulat de Reclamant, rezultă că Primăria a reiterat, până la reproducere, 

argumentele invocate prin întâmpinarea depusă la fondul cauzei. Primăria nu a apărat în nici un fel soluţia primei instanţe, omiţând să 

se pronunţe asupra argumentului Reclamantului, invocat pe calea recursului, referitor la intervenţia aprobării tacite a autorizaţiei de 

construire raportat la depăşirea termenului de emitere a autorizaţiei de construire. 

C. Probe administrate Ambele părţi au solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri; 

D. Soluţia instanţei 

 Soluţia instanţei de fond 

În urma analizării plângerii contravenţionale şi a întâmpinării depuse de către reprezentanţii Primăriei, instanţa: 

 constată că, pentru efectuarea lucrărilor de extindere, Reclamantul era obligat să obţină o autorizaţie de construire; 

 constată că, Reclamantul nu a obţinut o autorizaţie de construire, în aşa fel încât, în mod corect, reprezentanţii Primăriei au 

constatat săvârşirea faptei contravenţionale; 

 constată că, sancţiunea aplicată de către agenţii constatatori este proporţională faţă de gradul de pericol social al faptei.    

În consecinţă, instanţa a dispus respingerea plângerii contravenţionale şi menţinerea ca legal şi temeinic a Procesului Verbal. 

 Soluţia instanţei de recurs 

Nu ne putem pronunţa asupra soluţiei instanţei de recurs, având în vedere că, decizia Tribunalului Maramureş nu ne-a fost comunicată. 
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4.
Alte chestiuni

relevante

Cu privire la nulitatea plângerii contravenţionale.

Din cuprinsul plângerii contravenţionale se poate observa că Reclamatul nu şi-a întemeiat în drept acţiunea. În acest sens, menţionăm 

că, potrivit art. 112 alin.1 pct. 4 Cod procedură civilă, 

„Cererea de chemare în judecată trebuie să cuprindă (…) arătarea motivelor de fapt şi de drept pe care se întemeiază acţiunea”

În consecinţă, legiuitorul instituie obligaţia reclamanţilor de a-şi motiva în drept acţiunea, sancţiunea fiind anularea actului de sesizare 

a instanţei, în condiţiile art. 105 alin. 2 Cod procedură civilă, potrivit căruia , 

„Actele îndeplinite cu neobservarea formelor legale (…) se vor declara nule numai dacă prin acestea s-au pricinuit părţii o vătămare 

care nu se poate înlătura decât prin anularea lor. ”

Astfel, apreciem că, la primul termen de judecată, Primăria era îndreptăţită să solicite instanţei anularea plângerii contravenţionale, cu 

motivarea imposibilităţii formulării unor apărări corespunzătoare împotriva pretenţiilor Petentului, în lipsa temeiului de drept al 

cererii.
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Nr
Crt.

NR. DOSAR PĂRŢI OBIECT
FAZA

PROCESUALĂ 
INSTANŢA 

STADIU PROCESUAL
CURENT

1.
Dosar nr.
1850/182/2009

PETENT:
SEREŞ MARCEL 

INTIMAT:
Municipiul Baia
Mare prin Primar

Plângere
contravenţională 

Fond

Judecătoria Baia Mare 

Prima instanţă – Sentinţa civilă 

nr. 3893/29 mai 2009

Soluţionat definitiv  şi 

irevocabil prin respingerea

recursului formulat de

Municipiul Baia Mare prin

Primar, ca nefondat şi 

menţinerea ca legală şi 

temeinică a hotărârii 

Judecătoriei Baia Mare de 

reducere a cuantumului

amenzii aplicate de la 4.000

lei la 1.000 lei

Apel n/a

Recurs
Tribunalul Maramureş 
Instanţa de recurs - Decizia nr.
1136/R/09.10.2009

Contestaţie în 
anulare

n/a

Revizuire n/a

2.
Scurtă descriere a 

cauzei

În cursul anului 2008, Petentul a construit o locuinţă duplex pe strada Victoriei nr. 105 din mun. Baia Mare, fără a avea o autorizaţie de 

construire.

În urma efectuării unui control cu privire disciplina în construcţii, reprezentanţii Primăriei au constatat că lucrările de construire 

contravin prevederilor Legii nr. 50/1991, fiind efectuate fără autorizaţie de construire, motiv pentru care a fost întocmit Procesul Verbal 

nr. 23/05.02.2009 („Procesul verbal”), prin care Primăria a dispus aplicarea amenzii contravenţionale în cuantum de 4.000 lei. 

Împotriva Procesului Verbal, Petentul a formulat plângere contravenţională, care face obiectul dosarului mai sus rubricat.  

3. COMENTARII SPECIFICE PRIVIND

A.
Aspecte de ordin

procedural

Prin întâmpinarea depusă, Primăria a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive şi excepţia lipsei capacităţii procesuale a Primăriei 

Baia Mare. Prin raportare la petitul plângerii contravenţionale, apreciem că excepţia a fost în mod incorect formulată de către Primărie;  

B.
Argumente de

ordin substanţial 

 În faţa Judecătoriei Baia Mare 

Cu privire la fondul cauzei, apreciem că în mod corect Primăria a invocat încălcarea prevederilor art. 26 alin. 1, lit. a din Legea nr. 

50/1991 şi a arătat că stabilirea cuantumului amenzii contravenţionale la 4.000 lei s-a datorat conduitei de rea credinţă a petentului, care 

a dispus continuarea realizării lucrărilor, în ciuda somaţiilor de încetare primite de la Primărie. 

Cu privire la faptul sancţionării repetate pentru aceeaşi faptă, în mod corect, Primăria a arătat că, această nu poate fi primită, întrucât o 
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altă amendă a fost aplicată numitei Major Margareta (beneficiară a construcţiei alături de Reclamant), şi nu Reclamantului, învederând 

totodată caracterul personal al răspunderii contravenţionale.  

 În faţa instanţei de recurs 

Cu privire la fondul motivelor de recurs, Primăria a înţeles să conteste soluţia instanţei de fond cu privire la individualizarea 

sancţiunii contravenţionale aplicate, prin invocarea unor aspecte generale (i.e. încurajarea încălcării legii, creşterea numărului lucrărilor 

de construcţie neautorizate), însă fără a se raporta în mod direct şi nemijlocit la speţa în discuţie.  

Suplimentar, Primăria putea argumenta faptul că, nivelul ridicat al amenzii este pe deplin justificat de atitudinea rău-voitoare a 

Reclamantului, care deşi somat în câteva rânduri să stopeze lucrările efectuate în lipsa autorizaţiei de construire, acesta a continuat 

lucrările de construire, ignorând avertismentele Primăriei.    

C.
Probe
administrate

Ambele părţi au solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri; 

D. Soluţia instanţei 

 Soluţia instanţei de fond 

În soluţionarea plângerii contravenţionale, instanţa: 

 A constatat că fapta Petentului reprezintă contravenţie şi în mod corect Primăria a constatat existenţa acesteia; 

 A constatat că răspunderea Petentului pentru fapta săvârşită este personală şi, ca atare, în mod corect Primăria a dispus sancţionare 

acestuia;

 A constatat că gradul de pericol social al faptei nu justifică aplicarea amenzii contravenţionale de 4000 lei; 

Motiv pentru care a dispus admiterea în parte a plângerii contravenţionale şi reducerea cuantumului amenzii aplicate la 1.000 lei. 

 Soluţia instanţei de recurs 

În soluţionarea recursului Primăriei, instanţa: 

  A constatat că sancţiunea contravenţională aplicată trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social, împrejurările în care a 

fost săvârşită fapta şi circumstanţele personale ale petentului; 

 A constatat că petentul a încercat să intre în legalitate, solicitând emiterea autorizaţiei de construire; 
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Motiv pentru care a hotărât că sentinţa recurată este legală şi temeinică şi a dispus respingere recursului Primăriei, ca nefondat.  

4.
Alte chestiuni
relevante

Nu există alte aspecte relevante. 
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Nr

Crt.
NR. DOSAR PĂRŢI OBIECT

FAZA

PROCESUALĂ 
INSTANŢA 

STADIU PROCESUAL

CURENT

1.
Dosar nr.

1853/182/2008

CONTESTATOR:

SC AVIMAR SA

INTIMAT:

Municipiul Baia

Mare prin Primar

Contestaţie la 

executare

Fond

Judecătoria Baia Mare 

Prima instanţă – Sentinţa civilă nr. 

5418/07.10.2008

Soluţionat definitiv  şi 

irevocabil prin respingerea

recursului formulat de SC

AVIMAR SA

Apel n/a

Recurs

Tribunalul Maramureş 

Instanţa de recurs - Decizia nr.

426/13.03.2009

Contestaţie în 

anulare
n/a

Revizuire n/a

2.
Scurtă descriere a 

cauzei

Prin decizia nr. 833/R/14.12.2007, irevocabilă, Tribunalul Maramureş a admis recursul formulat de către Primărie împotriva sentinţei 

civile nr. 4397/26.09.2007 a Judecătoriei Baia Mare, a modificat în tot hotărârea atacată, în sensul respingerii plângerii contravenţionale 

formulate de SC AVIMAR SA („Avimar”) împotriva procesului verbal de contravenţie nr. MM 001036/05.06.2007  („Procesul Verbal”)

întocmit de către Primărie şi a decis menţinerea acestuia ca legal şi temeinic. 

Urmare a neachitării amenzii contravenţionale în valoare de 4.000 lei, stabilite conform Procesului Verbal, Primăria a deschis dosarul de 

executare silită nr. 61.330 din data de 31.01.2008, întocmind in acest sens somaţia nr. 30.617/ 31.01.2008 („Somaţia”) prin care a adus la

cunoştinţa Avimar că societatea figurează cu debite restante la bugetul de stat. Prin transmiterea Somaţiei, Primăria a solicitat Avimar 

achitarea sumelor datorate în termen de 15 zile sub sancţiunea aplicării măsurilor de executare silită. Somaţia şi Procesul verbal au fost 

comunicate Contestatoarei prin poştă, cu scrisoare recomandată, cu confirmare primire. 

Împotriva actelor de executare silită întocmite de Primărie, Avimar a formulat contestaţie la executare care formează obiectul dosarului 

mai sus rubricat.



STRICT CONFIDENŢIAL – SUB PRIVILEGIUL AVOCAT-CLIENT 

(124)

3. COMENTARII SPECIFICE PRIVIND

A.
Aspecte de ordin

procedural
Prin întâmpinarea depusă de către Primărie, nu au fost invocate chestiuni prealabile;  

B.
Argumente de ordin

substanţial 

 În faţa instanţei de fond 

Menţionăm că motivele principale ale contestaţiei la executare formulate de Avimar se referă, în esenţă, la prescripţia dreptului de 

executare a sancţiunii contravenţionale, susţinând că nu i-a fost comunicat originalul Procesului Verbal şi la nulitatea actelor de 

executare silită, având în vedere că Primăria i-a comunicat doar prima pagină a unei copii de pe Procesul Verbal. 

În combaterea motivelor mai sus arătate, Primăria a apreciat că motivele invocate de contestatoare ţin de valabilitatea Procesului 

Verbal, menţionând totodată ca sancţiunea aplicată prin Procesul verbal a fost menţinută irevocabil de instanţele de judecată. 

Ulterior, prin completarea întâmpinării, Primăria a invocat, fără a motiva în vreun fel, inadmisibilitatea contestaţiei la executare, 

prin raportare la prevederile art. 172 alin. 3 Cod procedură fiscală, fără a aduce nici un argument cu privire la procedura de 

comunicare a titlului executoriu, aspecte în principal sesizate de reclamant.

Apreciem că raţionamentul Primăriei este greşit şi nu surprinde în niciun fel criticile de nelegalitate invocate de către Avimar, 

având în vedere că: 

În primul rând, trebuie precizat că Primăria realizează încă de la început o confuzie majoră cu privire la solicitările Reclamantului 

ce vizează prescripţia executării sancţiunii, de altfel argument corect invocat, din punct de vedere procedural, pe calea contestaţiei 

la executare, Primăria raportându-se în apărarea formulată la prescripţia aplicării sancţiunii, argument cu totul străin pricinii. 

În al doilea rând, contrar afirmaţiilor nemotivate ale Primăriei, aspectele invocate de către Avimar vizează în mod direct şi 

nemijlocit executarea Procesului Verbal, iar nu valabilitatea acestuia, ţinând cont de faptul că prescripţia aplicării sancţiunii 

contravenţionale a amenzii nu afectează în vreun fel validitatea actului constatator, ci numai punerea în executare a acestuia. 

Astfel, considerăm că trebuia făcută diferenţa între aspecte care ţin de temeinicia şi legalitatea Procesului Verbal, aspecte tranşate 

irevocabil de Tribunalul Maramureş, prin respingerea plângerii contravenţionale, şi aspecte care ţin de executarea Procesului 

Verbal, pasibile de a fi invocate prin procedura specială a contestaţiei la executare. Aceste ultime aspecte fiind chiar de esenţa 

contestaţiei la executare si ca atare nu considerăm întemeiată invocarea de către Primărie a inadmisibilităţii acţiunii Avimar. 
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În al treilea rând, apreciem că Primăria realizează o confuzie majoră cu privire la înscrisul care constituie titlu executoriu şi care 

este susceptibil de a fi pus în executare de către aceasta, în vederea recuperării sumelor de bani stabilite prin Procesul Verbal, 

susţinând în esenţă că titlul executoriu este hotărârea judecătorească prin care a fost menţinut Procesul Verbal. În realitate, actul 

pus în executare, actul ce constituie titlul executoriu este Procesul verbal, iar nu hotărârea judecătorească. 

În consecinţă, în opinia noastră, apărările formulate de către Primărie nu surprind în nici un fel problematica ridicată de către 

contestator, argumentele invocate de către aceasta nefiind de natură a conduce la respingerea contestaţiei. 

 În faţa instanţei de recurs 

Primăria reiterează şi accentuează raţionamentul greşit, mai sus menţionat, cu privire la caracterul de titlu executoriu al hotărârii 

Tribunalului Maramureş, înţelegând să invoce, în plus, prevederile art.  37 din Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contravenţiilor, potrivit cărora, 

„Procesul verbal neatacat în termenul prevăzut la art. 31, precum şi hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a 

soluţionat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate”

Or, textul legal menţionat este perfect logic şi corect, însă acesta nu se impune a fi interpretat în sensul că ori de câte ori un act 

constatator este atacat, hotărârea irevocabilă de respingere a plângerii contravenţionale constituie titlu executoriu, ci numai atunci 

când aceasta modifică în vreun fel sancţiunile stabilite prin procesul verbal contestat (de exemplu, micşorează cuantumul amenzii 

stabilite de organul constatator), în aşa fel încât, în acest caz, organul competent nu va putea executa contravenientul decât pentru 

suma stabilită în hotărârea judecătorească, iar nu pentru cea stabilită iniţial prin procesul verbal. 

În speţă, prevederile legale mai sus menţionate nu sunt, în mod evident, incidente, având în vedere că instanţa a hotărât 

menţinerea în tot a legalităţii procesului verbal, implicit, nemodificarea sumelor stabilite iniţial de Primărie.  

C. Probe administrate Ambele părţi au solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri; 

D. Soluţia instanţei În soluţionarea contestaţiei la executare, instanţa a dispus respingerea contestaţiei ca nefiind admisibilă. Având în vedere 

argumentele mai sus menţionate, apreciem că sentinţa Tribunalului Maramureş este criticabilă,  contestaţia la executare fiind, în 

lumina prevederilor legale invocate, pe deplin admisibilă.  
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4. Alte chestiuni relevante

În opinia noastră, apărarea Primăriei trebuia să fie axată pe combaterea faptului necomunicării Procesului Verbal şi să susţină în  

fapt legalitatea procedurii de comunicare, atât timp cât Reclamantul a luat la cunoştinţă de existenţa şi conţinutul Procesului verbal 

la data de 24.06.2007, deci înăuntrul termenului de 30 de zile prevăzut de lege pentru comunicarea actelor constatatoare (data 

întocmirii Procesului Verbal fiind 05.06.2007), formulând o plângere contravenţională împotriva acestuia. 
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Nr

Crt.
NR. DOSAR PĂRŢI OBIECT

FAZA

PROCESUALĂ 
INSTANŢA 

STADIU PROCESUAL

CURENT

1.
Dosar nr.

6507/182/2008

RECLAMANT:

Municipiul Baia Mare

PÂRÂT:

Garda Naţională de 

Mediu

Plângere

contravenţională 

împotriva

procesului verbal

de contravenţie 

Fond

Judecătoria Baia Mare 

Prima instanţă – Sentinţa 

civilă nr. 425/23 ianuarie 

2009
Soluţionat definitiv şi 

irevocabil prin respingerea

recursului formulat de către 

Garda Naţională de Mediu şi 

prin admiterea în parte a

plângerii contravenţionale 

formulate de Primărie. 

Apel n/a

Recurs

Tribunalul Maramureş 

Instanţa de recurs: Decizia 

din 08.05.2009

Contestaţie în 

anulare
Nu e cazul

Revizuire Nu e cazul

2.
Scurtă descriere a 

cauzei

La data de 06.03.2008, Primăria a depus cererea pentru eliberarea unei autorizaţii de construire necesară executării proiectului 

„Amenajare B-dul Independenţei – Parcări, Intersecţii, Trotuare, Piste de Biciclete în municipiul Baia Mare” („Proiectul”). În acest

sens, a fost pusă la dispoziţia Comisiei de Acord Unic („CAU”) întreaga documentaţie care cuprindea „Proiectul Tehnic” şi „Caietul de 

sarcini” aferentă Proiectului, au fost obţinute toate avizele favorabile din fişele tehnice, fiind emis Acordul unic nr. 242 din data de 

02.04.2008, iar reprezentantul Agenţiei de Mediu şi-a dat acordul asupra Proiectului. 

La data de 20.06.2008, a fost emisă Autorizaţia de construire nr. 490/20.06.2008 („Autorizaţia de construire”), în baza căreia 

Primăria a demarat lucrările de executare a Proiectului, prin decopertarea unei suprafeţe de 300 de mp, în vederea construirii unei 

parcării pe bulevardul Independenţei. 

La data de 30.06.2008, Comisariatul Judeţean Maramureş al Gărzii Naţionale de Mediu a efectuat un control pe Bd. Independenţei. In 

urma demarării acţiunii de control, inspectorii Gărzii de Mediu au constatat că Primăria a dispus executarea Proiectului, decopertarea 

unei suprafeţe de 300 mp de spaţii verzi şi, implicit, schimbarea destinaţiei terenurilor amenajate ca spaţii verzi, fără a obţine în prealabil 

un act de reglementare.

În acest sens, Garda Naţională de Mediu a dispus întocmirea Procesului Verbal de contravenţie seria nr. 002993 din data de 07.07.2008 
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şi sancţionarea Primăriei cu amenda contravenţională în cuantum de 30.000 lei pentru faptul schimbării destinaţiei terenurilor 

amenajate ca spaţii verzi, în lipsa acordului Agenţiei de Protecţia Mediului. 

Împotriva Procesului verbal, Primăria a formulat plângere contravenţională, înregistrată pe rolul Judecătoriei Baia Mare sub numărul de 

dosar mai sus rubricat.

3. COMENTARII SPECIFICE PRIVIND

A.
Aspecte de ordin

procedural
Nu au fost ridicate chestiuni prealabile de către părţi. 

B.
Argumente de ordin

substanţial 

 În faţa Judecătoriei Baia Mare 

Cu privire la fondul cauzei, prin întâmpinarea formulată, deşi nu reiese cu claritate, Primăria nu contestă realizarea lucrărilor de 

decopertare, însă înţelege să invoce existenţa Autorizaţiei de construire şi deci executarea lucrărilor cu respectarea întocmai a 

prevederilor Legii nr. 50/1991. Astfel, Primăria a solicitat anularea procesului verbal, prin invocarea unor motive de nelegalitate a 

acestuia care nu sunt identificate cu claritate în cuprinsul plângerii.  Cu toate acestea, din economia apărărilor Primăriei, putem deduce 

că acestea vizează inexistenţa faptei contravenţionale, având în vedere că, în opinia Primăriei, aceasta acţiona în baza unei autorizaţii de 

construire valabile, iar reprezentanţii Agenţiei de Mediu au aprobat demararea Proiectului.  

Menţionăm că, Primăria nu face vreo referire în cuprinsul întâmpinării la individualizarea sancţiunii contravenţionale aplicate, prin 

raportare la gradul de pericol social al faptei sau cu privire la circumstanţele săvârşirii faptei şi nici nu solicită înlocuirea sancţiunii 

contravenţionale cu avertismentul, limitându-se la solicitarea orală în faţa instanţei în acest sens.  

 În faţa Tribunalului Maramureş 

Din cuprinsul întâmpinării împotriva recursului formulat de intimată, rezultă că Primăria a reiterat, până la reproducere, argumentele 

invocate prin plângerea contravenţională. Primăria a apărat soluţia primei instanţe prin invocarea disproporţiei vădite între gradul de 

pericol social al faptei şi sancţiunea contravenţională aplicată de către inspectorii Gărzii de Mediu. 

C. Probe administrate Ambele părţi au solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri; 
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D. Soluţia instanţei 

 Soluţia instanţei de fond 

În urma analizării plângerii contravenţionale şi a întâmpinării depuse de către reprezentanţii Primăriei, instanţa: 

 constată că pentru efectuarea lucrărilor de decopertare, Primăria a obţinut, în prealabil, o autorizaţie de construire; 

 constată că Primăria nu avea dreptul să schimbe destinaţia terenurilor care, potrivit Hotărârii nr. 96/1998 a Consiliului Local Baia 

Mare, constituie zone verzi protejate;

 constată că fapta contravenţională săvârşită de Primărie  este reprezentată de schimbarea destinaţiei terenurilor amenajate ca spaţii 

verzi, iar obţinerea autorizaţiei de construire nu este de natură să înlăture fapta contravenţională a Primăriei; 

 constată că sancţiunea aplicată de către agenţii constatatori nu este proporţională faţă de gradul de pericol social al faptei, amenda 

de 30.000 lei fiind prea mare faţă de rezultatul produs şi faţă de activitatea petentului.    

În consecinţă, instanţa a dispus admiterea în parte a acţiunii Primăriei, în senul înlocuirii sancţiunii amenzii contravenţionale cu 

avertismentul.

 Soluţia instanţei de recurs 

În urma analizării recursului reclamantului si a întâmpinării formulate de către Primărie, Tribunalul Maramureş a dispus respingerea 

recursului şi menţinerea în tot, ca legală şi temeinică, a sentinţei pronunţate de instanţa de fond. Nu ne putem exprima pe marginea 

raţiunilor care au stat la baza respingerii recursului, întrucât decizia Tribunalului Maramureş nu ne-a fost comunicată. 

4.
Alte chestiuni

relevante

În opinia noastră, Primăria trebuia să solicite pe calea plângerii contravenţionale, înlocuirea amenzii contravenţionale cu sancţiunea 

avertismentului, cu motivarea corespunzătoare a acestui argument (în fapt, unicul argument valabil, în opinia noastră). Drept urmare, 

apreciem că, în lipsa acestei solicitări din partea Primăriei, rezultatul favorabil pronunţat în cauză se datorează în cea mai mare măsură 

bunăvoinţei instanţei de judecată, iar nu neapărat apărărilor susţinute de Primărie. 
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Nr

Crt.
NR. DOSAR PĂRŢI OBIECT

FAZA

PROCESUALĂ
INSTANŢA 

STADIU

PROCESUAL

CURENT

1. Dosar nr. 4084/100/2010

RECLAMANT:

SC YTU – MAR SRL

PÂRÂT:

Municipiul Baia Mare

prin Primar

Acţiune în anularea 

Dispoziţiei, a Deciziei de 

impunere şi a 

Raportului de instanţie 

fiscală, referitoare la 

plata impozitului pe

clădiri 

Fond

Tribunalul Maramureş 

Primul ciclu procesual –

Sentinţa civilă nr. 1341 din 24 

martie 2011 În curs de soluţionare 

în faza recursului, în

faţa Curţii de Apel 

Cluj.

Prim termen –

25.01.2012

Apel n/a

Recurs

Curtea de Apel Cluj:

Al doilea ciclu procesual –

prim termen 25.01.2012

Contestaţie în 

anulare
Nu e cazul

Revizuire Nu e cazul

2. Scurtă descriere a cauzei 

SC YTU – MAR SRL (în continuare „Societatea”) deţine în chirie un spaţiul de 50 mp, situat în incinta Palatului Justiţiei. 

În perioada 05.01.2010 – 11.01.2010, la sediul Societăţii a avut loc o inspecţie fiscală, desfăşurată de reprezentanţii Primăriei, 

care a avut ca obiect stabilirea impozitului pe clădiri, terenuri, autoturisme şi alte mijloace fixe imobile datorat de către Societate 

la bugetul de stat. În urma finalizării controlului, inspectorii fiscali au emis Decizia de impunere nr. 68/11.01.2011 („Decizia de

impunere”) şi Raportul de inspecţie fiscală nr. 616/11.01.2011 („Raportul de inspecţie fiscală”), prin care Societatea a fost

obligată la plata sumei de 54.257,37 lei reprezentând impozit pe clădiri. 

Împotriva Deciziei de impunere şi a Raportului de inspecţie fiscală, Societatea a formulat contestaţia fiscală nr. 2750/05.03.2010 

(în continuare „Contestaţia fiscală”), prin care a solicitat Primăriei anularea actelor administrativ fiscale încheiate şi 

recalcularea impozitului pe clădiri datorat de Societate, motivând că, impozitul pe clădiri nu poate fi stabilit prin aplicarea cotei 

de 5-10%, folosită în cazul imobilelor nereevaluate în ultimii 3 ani, având în vedere că lipsa reevaluării spaţiilor nu se datorează 

culpei Societăţii, ci culpei instituţiei publice care deţine în proprietate imobilul închiriat şi care nu a dispus reevaluarea spaţiului 

din lipsa fondurilor băneşti necesare. 
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În soluţionarea Contestaţiei fiscale, Primăria a emis Dispoziţia nr. 738 (în continuare „Dispoziţia de soluţionare”), prin care a

respins Contestaţia fiscală, menţionând că  

- potrivit art. 249 alin. 3 din Codul Fiscal, taxele pe clădiri asupra clădirilor proprietate publică sunt suportate de către 

locatarii spaţiilor respective; 

- cu privire la cuantumul impozitului datorat, Primăria a menţionat că, potrivit art. 253 alin. 6 din Codul Fiscal, în cazul unei 

clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani, cota de impozitare se stabileşte prin hotărâre a consiliului local între 5% şi 

10%, iar pentru municipiul Baia Mare, cota a fost stabilită la 10%; 

- cu privire la apărările Societăţii privind lipsa dreptului de proprietate asupra spaţiului în discuţie şi lipsa fondurilor băneşti, 

Primăria a apreciat că acestea exced cadrului legal şi nu sunt de natură să exonereze Societatea de la plata impozitului la 

cota de 10%.

Împotriva Dispoziţiei de soluţionare, a Deciziei de impunere şi a Raportului de inspecţie fiscal, Societatea a formulat acţiune în 

anulare, în faţa Tribunalului Maramureş. Instanţa a decis respingerea acţiunii, ca neîntemeiată.  

Împotriva hotărârii pronunţate de Tribunalul Maramureş, Societatea a formulat recurs, care se află pe rolul Curţii de Apel Cluj şi 

are ca prim termen de judecată, data de 25.01.2012. 

3. COMENTARII SPECIFICE PRIVIND

A.
Aspecte de ordin

procedural

A fost invocată lipsa calităţii procesuale a Municipiului Baia Mare, fără ca această excepţie să fie motivată în vreun fel de către 

Primărie. 

B.
Argumente de ordin

substanţial 

 În faţa Tribunalului Maramureş 

Prin întâmpinarea formulată, Primăria a reiterat, în totalitate concluziile organului de soluţionare din cuprinsul Dispoziţiei de 

soluţionare, preluând până la identitate toate apărările folosite de organul de soluţionare şi transpunându-le în cuprinsul 

întâmpinării. 

În mod corect, Primăria a invocat faptul că prevederile legale incidente nu prevăd vreo excepţie care să fie de natură să exonereze 

chiriaşul de la plata impozitului majorat, în cazul ne-reevaluării în ultimii 3 ani a spaţiului închiriat, considerând că, în mod 

corect, au fost întocmite actele administrativ fiscale de impunere.
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 În faţa Curţii de Apel Cluj 

Nu deţinem recursul Societăţii şi nici întâmpinarea la recurs formulată de către Primărie. Drept urmare nu putem aprecia cu 

privire la legalitatea si temeinicia demersurilor întreprinse.

C. Probe administrate Ambele părţi au solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri; 

D. Soluţia instanţei 

 Soluţia instanţei de fond 

In urma analizării cererii de chemare în judecată şi a întâmpinării depuse de către reprezentanţii Primăriei, instanţa: 

 A respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de Primărie, având în vedere că aceasta nu a fost motivată; 

 A constatat că Societatea, în calitate de chiriaş al unui spaţiu public, datorează impozitul pe clădiri; 

 A constat faptul că spaţiul închiriat de Societate nu a fost reevaluat din anul 2003, în aşa fel încât cuantumul cotei de 

impozitare este de 10%;

 A constatat că prevederile legale incidente nu prevăd situaţii de excepţie, în care chiriaşul ar fi absolvit de plata cuantumului 

impozitului pe clădiri majorat, datorat în cazul neevaluării imobilelor,  iar Societatea ar deţine pârghii contractuale specifice 

pentru a determina proprietarul să îşi evalueze spaţiile;     

În consecinţă, instanţa a constatat că, în mod corect, Primăria a calculat impozitul pe clădiri şi a impus Societatea la plată. Pentru 

motivele de mai sus, instanţa a respins acţiunea, ca neîntemeiată. 

4. Alte chestiuni relevante Nu am identificat alte chestiuni prealabile relevante.
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ANr

Crt.
NR. DOSAR PĂRŢI OBIECT

FAZA

PROCESUALĂ 
INSTANŢA 

STADIU

PROCESUAL

CURENT

1.
Dosar nr.

2942/100/2010

RECLAMANTUL:

SC Şerban Adam şi Eva 

SRL

PÂRÂT:

Municipiul Baia Mare

prin Primar

Anulare act

administrativ

Fond

Tribunalul

Maramureş 

Prima instanţă – Sentinţa 

civilă nr. 2797/07 

septembrie 2010

Soluţionat definitiv prin 

respingerea acţiunii 

formulate de către SC 

Şerban Adam şi Eva 

SRL.

Apel n/a

Recurs n/a

Contestaţie în 

anulare
n/a

Revizuire n/a

2.
Scurtă descriere a 

cauzei

La data de 17.11.2008, a fost întocmit procesul verbal de contravenţie seria CC nr. 0917303 („Procesul verbal”), prin care

conducătorul auto Maruşca Vasile Daniel, angajat al SC Şerban Adam şi Eva SRL, a fost sancţionat contravenţional pentru 

practicarea activităţii de transport în regim de taxi, fără să deţină atestat profesional valabil, organul constatator aplicând sancţiunea 

amenzii contravenţionale şi sancţiunea complementară a retragerii autorizaţiei de taxi.  

Împotriva Procesului verbal, SC Şerban Adam şi Eva SRL a formulat plângere contravenţională. Prin sentinţa nr. 744/06.02.2009, 

Judecătoria Baia Mare a dispus reducerea amenzii contravenţionale stabilite de agenţii constatatori de la 1.000 lei la 5.000 lei şi 

menţinerea măsurii complementare (sentinţa anterior menţionată a rămas irevocabilă prin nerecurare). 

Drept urmare, la solicitarea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Maramureş, Primăria a emis Dispoziţia nr. 1105/04.05.2010 

(„Dispoziţia”), prin care a fost retrasă autorizaţia de taxi şi ecusoanele aferente, în aplicarea Legii nr. 38/2003 privind transportul 

în regim de taxi şi în regim de închiriere. 

Împotriva Dispoziţiei, Reclamanta a formulat acţiune în anulare care a format obiectul dosarului mai sus rubricat. 
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3. COMENTARII SPECIFICE PRIVIND

A.
Aspecte de ordin

procedural

Prin întâmpinarea depusă, Primăria a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Municipiului Baia Mare, fără a motiva în 

nici un fel excepţia invocată. În opinia noastră, la o analiză generică a excepţiei, Municipiul Baia Mare are calitate procesuală pasivă 

în cauză în calitate de emitent al actului atacat.  

În mod greşit, Primăria nu a invocat excepţia inadmisibilităţii acţiunii, prin raportare la lipsa plângerii 

prealabile.

Menţionăm că, potrivit art.7 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, înainte de a se adresa instanţei de contencios 

administrativ, persoana vătămată printr-un act administrativ emis de o autoritate publică are obligaţia de a face dovada ca a 

solicitat autorităţii publice emitente a actului administrativ atacat în termen de 30 de zile de la comunicare, anularea în tot sau în 

parte a acestuia, sub sancţiunea respingerii acţiunii, ca inadmisibilă. 

În speţă, apreciem că Dispoziţia reprezintă în mod evident un act administrativ emis de către Primărie, în regim de putere publică, 

act administrativ care putea fi atacat în instanţă, numai după sesizarea Primăriei cu o plângere prealabilă, prin care reclamantul să 

fi solicitat anularea actului administrativ considerat nelegal.

Or, având în vedere că Reclamantul a decis sesizarea directă a instanţelor judecătoreşti, apreciem că Primăria era obligată să invoce 

inadmisibilitatea acţiunii în anulare pentru lipsa plângerii prealabile şi astfel, să evite supunerea Dispoziţiei unei analize pe fond de 

către instanţele de judecată. 

B.
Argumente de ordin

substanţial 

Cu privire la fondul cauzei, apreciem că, în mod corect, Primăria şi-a construit apărarea prin invocarea sentinţei Judecătoriei Baia 

Mare, prin care instanţa a tranşat definitiv şi irevocabil legalitatea măsurii retragerii autorizaţiei de taxi şi a ecusoanelor aferente, 

menţinând măsura complementară aplicată, ca legală şi temeinică.  

C. Probe administrate Ambele părţi au solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri; 

D. Soluţia instanţei În soluţionarea acţiunii în anulare, instanţa a dat curs apărărilor Primăriei şi a dispus respingerea acţiunii, ca neîntemeiată. 

4.
Alte chestiuni

relevante

Nu ne-au fost furnizate informaţii referitoare la promovarea căii de atac. Cu toate acestea din analiza portalului instanţelor de 

judecată nu rezultă ca s-ar fi exercitat calea de atac. 
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Nr

Crt.
NR. DOSAR PĂRŢI OBIECT

FAZA

PROCESUALĂ 
INSTANŢA 

STADIU PROCESUAL

CURENT

1.
Dosar nr.

242/100/2008

PETENT:

Kovacs Bertalan-Botond

Pârât

Primăria Baia Mare prin 

Primar

Mun. Baia Mare prin

Primar

Anulare act emis de

autorităţile publice 

locale

Fond

Tribunalul Maramureş 

Prima instanţă – Sentinţa 

civilă nr. 4083 din 17.11.2008 

Soluţionat irevocabil pe 

aspectul anulării 

autorizaţiei de construire 

Rejudecare după casare 

în ceea ce priveşte 

desfiinţarea lucrărilor de 

construcţie 

Termen: 06.02.2012

Apel n/a

Recurs

Curtea de Apel Cluj

Instanţa de recurs –Decizia nr. 

1679 din 13.05.2009

Contestaţie în 

anulare
n/a

Revizuire n/a

2.
Scurtă descriere a 

cauzei

a. Cererea de chemare în judecată formulată de Reclamant  

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la Tribunalul Maramureş sub numărul de dosar 242/100/2008, Kovacs Bertalan-

Botond („Reclamantul”) a solicitat instanţei:  

(i) anularea autorizaţiei de construire nr. 476/29.06.2007 („Autorizaţia de construire”) emisă de Primăria 

Mun. Baia Mare prin Primar în favoarea Mun. Baia Mare, având ca obiect lucrări de extindere la Liceul 

„Emil Racoviţă”; 

În motivarea acţiunii, Reclamantul a arătat că a formulat o notificare („Notificarea”) în temeiul Legii nr. 10/2001

(„Legea 10”), prin care a solicitat restituirea mai multor imobile, printre care şi a terenurilor, având nr. topografic 1611/2  în suprafaţă 

de 4320 m.p. şi nr. 1611/3 în suprafaţă de 4197 m.p., cu privire la care a fost emisă Autorizaţia de construire („Imobilul”).

Reclamantul arată totodată că prin Notificare a solicitat iniţial despăgubiri, însă motivează că, în cauză, este incident principiul 

prevăzut de art. 7 din Legea 10, potrivit căruia, restituirea în natură este regula şi numai în măsura în care aceasta nu mai este posibilă, 

se dispune restituirea prin echivalent.
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Faţă de aceste împrejurări, Reclamantul arată că, din suprafaţa totală a nr. topo 1611/2 si 1611/3 se poate restitui in natură o suprafaţă 

de teren de 873 m.p. (parte din nr. topo  1611/2 si parte din nr. topo  1611/3) liberă de construcţii,  respectiv o parte din curtea Liceului 

„Emil Racoviţă” şi a Grădiniţei nr. 27.  

Prin urmare, Reclamantul susţine că, atâta timp cât terenul a fost revendicat şi poate fi restituit în natură şi în condiţiile în care în 

cartea funciară figurează ca proprietari ai terenului, în cote de câte ½ fiecare, predecesoarele Reclamantului, în mod nelegal, s-a emis 

Autorizaţia de construire în beneficiul Municipiului Baia Mare, întrucât acesta nu este proprietarul terenului, iar potrivit art. 1 din 

Legea nr. 50/1991, în forma in vigoare la data emiterii actului administrativ atacat „Executarea lucrărilor de construcţii este permisă 

numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare. Autorizaţia de construire sau de desfiinţare se emite la 

solicitarea deţinătorului titlului de proprietate asupra unui imobil - teren şi/sau construcţii - ori a altui act care conferă 

dreptul de construire sau de desfiinţare, în condiţiile prezentei legi”.

b. Situaţia juridică a Imobilului 

Predecesoarele Reclamantului au deţinut în proprietate imobilul, în suprafaţă de 27.552 m.p. situat in Baia Mare str. Vasile Alecsandri 

identificat prin CF 4 Baia Mare, nr. Topo 1161 si 1162.

La data de 7 martie 1958, în vederea exproprierii unor terenuri în favoarea Direcţiei Regionale PTTR („PTTR”), predecesoarele

Reclamantului încheie cu Sfatul Popular al oraşului Baia Mare şi PTTR o convenţie prin care se decide efectuarea unui schimb de 

imobile cu valoare egală („Convenţia de schimb”), predecesoarele Reclamantului cedând Imobilul (i.e. terenul având nr. topo

1611/2 si 1611/3) în schimbul unor parcele de teren situate în str. Dealul Florilor şi str. Sâmbetei.  

De asemenea, în vederea perfectării Convenţiei de schimb şi evaluării imobilelor ce fac obiectul schimbului, la data  de 5 mai 1958, 

Comisia de evaluare din cadrului Sfatului popular încheie un proces verbal de evaluare prin care se constată faptul că cele doua 

imobile ce fac obiectul Convenţiei de schimb au valoare identică (deşi suprafeţe diferite). 

În referatul întocmit de Comisia de aplicare a legii 10 se menţionează că „din înscrisurile din colile funciare acest schimb nu a mai avut 

loc”.  Din înscrisurile aflate la dosar nu am identificat documente din care să rezulte invalidarea Convenţiei de schimb. 

Cu toate ca, în Convenţia de schimb se face referire în mod expres la nr. topo 1611/2 si 1611/3 (ceea ce conduce la ideea ca 

dezmembrarea operase la momentul încheieri acestui act), în CF Baia Mare nr. 4 poz. 10 fila denumită „B) Foaie de proprietate” se 

menţionează că, în baza adresei nr. 1749 din 13 februarie 1976 a Consiliului Popular, terenul identificat prin nr. topo 1611 se 
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dezmembrează în trei parcele: 

- 1611/1  - 18.725 m.p. (destinat construcţiei de locuinţe – notat în CF nr. 9577 ca aparţinând  Statului Român)  

- 1611/2 - 4230 m.p. (este construită Grădiniţa nr. 27 – nu a apare notat în CF decât cu privire la dezmembrare) 

- 1611/3 - 4197 m.p. (este construit Liceul Emil Racoviţă– nu apare notat în CF decât cu privire la dezmembrare) 

Notificarea formulată de Reclamant are ca obiect întreaga suprafaţă de teren deţinută în proprietate de predecesoarele sale, respectiv 

nr. topo 1161 (astfel cum a fost dezmembrat în cele 3 parcele), precum şi un alt teren aferent nr. topo 1162 (ce nu are legătură cu 

prezenta cauză). 

Între reprezentanţii Primăriei şi Reclamant au avut loc o serie de negocieri prin care Reclamantului i s-a propus restituirea în natură 

a unei părţi din Imobil, refuzându-se restituirea în natură a parcelelor situate în curtea Liceului „Emil Racoviţă” şi a Grădiniţei nr. 27. 

Reclamantul nu a fost de acord cu aceste propuneri, solicitând restituirea în natură a tuturor parcelelor identificate. 

(ii) desfiinţarea lucrărilor de construcţie executate în temeiul Autorizaţiei de construire; 

Cu motivarea ca terenul în discuţie este revendicat de Reclamant în temeiul Legii 10, astfel încât s-ar impune, susţine Reclamantul 

anularea Autorizaţiei de construire, acesta solicită drept urmare şi desfiinţarea lucrărilor executate. 

(iii) suspendarea autorizaţiei de construire şi oprirea executării lucrărilor până la soluţionarea pe fond a 

cauzei.

În lipsa dovedirii condiţiilor impuse de lege şi fără a motiva în vreun fel, Reclamantul solicită suspendarea autorizaţiei de construire şi 

oprirea executării lucrărilor. 

3. COMENTARII SPECIFICE PRIVIND

A.
Aspecte de ordin

procedural

 Primăria invocă în mod eronat excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Maramureş cu privire la capătul 

de cerere privind desfiinţarea lucrărilor 

Având în vedere faptul că, cererea de desfiinţare a lucrărilor efectuate în baza Autorizaţiei de construire este un capăt de cerere subsidiar 

în raport de cererea privind anularea Autorizaţiei de construire, în conformitate cu art. 161 Cod procedură civilă, acesta urmează a fi 

soluţionat de instanţa învestită cu soluţionarea cererii principale. Prin urmare, în opinia noastră, în mod eronat, Primăria a susţinut că 
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această solicitare reprezintă o cerere distinctă ce ar fi trebuit soluţionată de instanţa civilă.      

 Primăria nu a formulat întâmpinare la cererea Reclamantului si a adoptat o poziţie procesuală pasivă pe toată 

durata desfăşurării litigiului în fond (pag. 2 par. 6 şi pag. 3 par. 11 din Sentinţa nr. 4083/17.11.2008) 

Din înscrisurile aflate la dosarul cauzei şi din motivarea primei instanţe de judecată rezultă faptul că Primăria a adoptat o poziţie 

procesuală pasivă pe toată durata desfăşurării litigiului în fond şi nu s-a conformat dispoziţiilor art. 115 Cod procedură civilă, potrivit 

cărora în procesul civil, întâmpinarea este obligatorie.  Astfel, Primăria nu a formulat întâmpinare la acţiunea Reclamantului si nu a 

formulat nici un fel de apărări scrise în susţinerea poziţiei sale.  

Această atitudine pasivă a Primăriei a fost sancţionată de instanţele de judecată atât în Sentinţa Tribunalului Maramureş („Sentinţa”)

cât şi în Decizia Curţii de Apel Cluj („Decizia”), arătându-se că  

„Pârâţii, deşi legal citaţi nu au formulat întâmpinare în prezenta cauză. Mai mult de atât, pârâtele s-au prezentat sporadic în 

instanţă, nu au formulat întâmpinare, şi nu au invocat alte temeiuri legale cu care să combată probele şi susţinerile 

reclamantului”.

 Primăria nu a formulat nici un fel de apărări cu privire la cererea de suspendare şi nu s-a opus acordării acesteia, 

astfel cum reţine instanţa prin Încheierea din data de 19.02.2008 

Din documentele analizate se poate observa că Primăria nu a formulat apărări cu privire la cerere de suspendare a Autorizaţiei de 

construire formulate de Reclamant.  Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 15 din Legea nr. 554/2004,

 Suspendarea executării actului administrativ unilateral poate fi solicitată de reclamant, pentru motivele 

prevăzute la art. 14, şi prin cererea adresată instanţei competente pentru anularea, în tot sau în parte, a actului atacat. În acest 

caz, instanţa poate dispune suspendarea actului administrativ atacat, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei. 

Cererea de suspendare se poate formula odată cu acţiunea principală sau printr-o acţiune separată, până la 

soluţionarea acţiunii în fond.”

iar,

 În conformitate cu art. 14 alin. 1 din Legea nr. 554/2004,

„în cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, după sesizarea (…) autorităţii publice care a emis 

actul sau a autorităţii ierarhic superioare, persoana vătămată poate să ceară instanţei competente să dispună 
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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”.

Prin urmare, pentru a putea solicita suspendarea actului administrativ, Reclamantul avea obligaţia îndeplinirii următoarelor condiţii: (i) 

dovedirea pagubei iminente ce s-ar cauza prin executarea actului administrativ, (ii) existenţa unui caz bine justificat. Or, în prezenta 

cauză, Reclamantul nu numai că nu motivează şi nu probează  în nici un fel îndeplinirea condiţiilor anterior expuse, dar nici nu îşi 

întemeiază cererea de suspendare pe dispoziţiile art. 14 coroborat cu art. 15 din Legea 554/2004, instanţa fiind cea care dă temei legal 

cererii Reclamantului.

Cu toate acestea, în mod eronat, Primăria nu combate în nici un fel solicitarea de suspendare a Autorizaţiei de construire şi mai mult nu 

se opune acordării acesteia. Considerăm că o apărare adecvată ar fi constat în formularea de întâmpinare de către Primărie prin care 

aceasta să solicite, pe de o parte, respingerea cererii, ca nemotivată şi, în cazul în care instanţa va trece peste această sancţiune, 

respingerea cererii, ca neîntemeiată. 

B.
Argumente de

ordin substanţial 

 În faţa Judecătoriei Baia Mare 

Cu privire la fondul cauzei, menţionăm că, motivele principale ale cererii de chemare în judecată formulate de reclamant vizează 

nelegalitatea emiterii Autorizaţiei de construire prin raportare la lipsa calităţii de proprietar a Municipiului Baia Mare.   

Cu titlu preliminar, menţionăm că, prin raportare la dispoziţiile art. 21 alin. 5 din Legea 10/2001, potrivit cărora  

“Sub sancţiunea nulităţii absolute, până la soluţionarea procedurilor administrative şi, după caz, judiciare, generate de 

prezenta lege, este interzisă înstrăinarea, concesionarea, locaţia de gestiune, asocierea în participaţiune, ipotecarea, locaţiunea, 

precum şi orice închiriere sau subînchiriere în beneficiul unui nou chiriaş, schimbarea destinaţiei, grevarea sub orice formă 

a bunurilor imobile - terenuri şi/sau construcţii notificate potrivit prevederilor prezentei legi”

solicitarea de anulare a Autorizaţiei de construire formulată de Reclamant, în mod corect, a fost admisă irevocabil (chiar dacă dispoziţiile 

legale anterior menţionate nu au stat la baza motivării acţiunii Reclamantului), atâta timp cât Reclamantul a făcut dovada formulării 

Notificării anterior emiterii Autorizaţiei de construire şi atâta timp cât legea prevede sub sancţiunea nulităţii absolute schimbarea 

destinaţiei sub orice fel a bunurilor imobile ce fac obiectul procedurilor administrative/judiciare prevăzute de Legea 10/2001. 

În acelaşi timp, considerăm conduita procesuală a Primăriei ca nefiind riguroasă, atâta timp cât aceasta nu a formulat apărări temeinice 

pe fondul cauzei, solicitând doar respingerea, ca neîntemeiată a acţiunii, fără a dezvolta motivele pentru care formulează o astfel de 
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cerere.

 În faţa instanţei de recurs 

Împotriva Sentinţei pronunţate de Tribunalul Maramureş, au formulat recurs atât Reclamatul, cât şi Primăria.  

Prin cererea de recurs formulată de Reclamant, acesta solicită „modificarea în parte a hotărârii atacate şi admiterea capătului de 

cerere privind desfiinţarea lucrărilor efectuare în baza Autorizaţiei de construire”. În motivarea recursului, Reclamantul arată că, in 

mod eronat, prima instanţă de judecată a respins acest capăt de cerere, susţinând că beneficiarul lucrărilor, respectiv Liceul Emil 

Racoviţă, este o instituţie distinctă de cea a pârâtelor care nu a fost chemată în judecată pentru a-i fi asigurat dreptul la apărare şi pentru 

a-i face opozabilă sentinţa. Reclamantul susţine că, Liceul „Emil Racoviţă” nu are nici calitatea de beneficiar al construcţiilor şi nici 

calitatea de proprietar al acestora, beneficiarul şi proprietarul real al construcţiilor fiind Municipiul Baia Mare. 

Prin raportare la dispoziţiile art. 166 alin. 41 din Legea 84/1995 potrivit cărora „Terenurile si clădirile în care îşi desfăşoară activitatea 

unităţile de învăţământ preuniversitar de stat - grădiniţe, scoli generale, primare si gimnaziale, licee, seminarii teologice, grupuri 

şcolare, scoli de arte si meserii si scoli postliceale - fac parte din domeniul public al comunelor, oraşelor si municipiilor în a căror raza 

teritoriala îşi desfăşoară activitatea.”

Susţinerile Reclamantului au fost considerate întemeiate de instanţa de recurs şi admise, aceasta din urmă considerând că Municipiul 

Baia Mare este beneficiarul lucrărilor de construire după cum rezultă şi din Autorizaţia de construire. 

Prin cererea de recurs formulată de Primărie se solicită admiterea recursului şi modificarea în parte a Sentinţei în sensul respingerii 

capătului de cerere privind anularea Autorizaţiei de construire. În motivarea recursului formulat, Primăria arată că dreptul său de 

proprietatea este un drept extratabular instituit prin lege şi anume art. 166 din Legea învăţământului nr. Legea 84/1995 şi Hotărârea 

Guvernului privind atestarea domeniului public al judeţului Maramureş nr. 934/2002.  În opinia noastră, Primăria ar fi trebuit să 

susţină, în principal, dreptul său de proprietate prin raportare la Convenţia de schimb şi numai, în subsidiar, apărările formulate pe 

calea recursului.

 Rejudecare după casare 

Din documentele aflate la dosarul cauzei nu rezultă care au fost apărările Primăriei în dosarul nr.  4776/100/2009 cu termen de judecată 

la data de 06.02.2012.
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C.
Probe

administrate

Primăria şi Reclamantul au solicitat şi au administrat proba cu înscrisuri; 

La cererea Reclamantului s-a administrat proba cu expertiza topografică 

D. Soluţia instanţei 

 Soluţia instanţei de fond 

Prin încheierea din data de 19.02.2008, Tribunalul Maramureş a admis cererea de suspendarea a Autorizaţiei de construire. Din 

documentele aflate la dosarul cauzei nu rezultă daca Primăria a formulat recurs împotriva acestei hotărâri. 

Prin Sentinţa nr. 4083/17.11.2008, Tribunalul Maramureş 

 a admis în parte acţiunea formulată de Reclamant şi a anulat Autorizaţia de construire; 

 a respins cererea de desfiinţare a construcţiilor edificate în baza autorizaţiei anulate; 

 a obligat Primăria la plata către reclamant a sumei de 612 lei cu titlu de onorariu de expertiză, 4.3 lei taxa de timbru si timbru 

judiciar si 250 lei onorariu de avocat

 Soluţia instanţei de recurs

Prin Decizia 1679 din 13.05.2009, Curtea de Apel Cluj

 a admis recursul declarat de Reclamant împotriva Sentinţei civile nr. 4083 din 17.11.2008 pronunţată în dosarul nr. 242/100/2008 

al Tribunalului Maramureş,  

 a casat în parte sentinţa şi a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe, în privinţa petitul având ca obiect 

desfiinţarea lucrărilor de construcţie executate în temeiul Autorizaţiei de construire.  

 a menţinut restul dispoziţiilor sentinţei recurate.  

 a respins recursul declarat de Primăria Baia-Mare împotriva aceleiaşi sentinţe.  

 a obligat Primăria Baia-Mare să plătească Reclamantului cheltuieli de judecată parţiale în recurs în cuantum de 350 lei.  

Ca efect al casării Sentinţei, dosarul a fost transmis spre rejudecare Tribunalului Maramureş, fiind înregistrat sub nr. 4776/100/2009 şi 

având termen de judecată la data de 06.02.2012. 

4.
Alte chestiuni

relevante
Nu au fost identificate alte chestiuni relevante
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Nr

Crt.
NR. DOSAR PĂRŢI OBIECT

FAZA

PROCESUALĂ 
INSTANŢA 

STADIU PROCESUAL

CURENT

1.
Dosar nr.

5758/100/2010

RECLAMANTUL:

SC CRISLUC SRL

PÂRÂT:

Municipiului Baia Mare

prin Primar

Suspendare executare

act administrativ

Fond

Tribunalul Maramureş 

Prima instanţă – Sentinţa 

civilă nr. 885/07 martie 

2011 Soluţionat definitiv  prin 

respingerea acţiunii 

formulate de către SC 

CRISLUC SRL, ca rămasă 

fără obiect 

Apel n/a

Recurs n/a

Contestaţie în 

anulare
n/a

Revizuire n/a

2.
Scurtă descriere a 

cauzei

1. La data de 19.08.2010, Primăria a decis emiterea Dispoziţiei nr. 2494/19.08.2010 („Dispoziţia”), prin care dispunea retragerea

autorizaţiei de taxi nr. 236 şi a ecusoanelor aferente, în condiţiile Legii nr. 38/2003. 

2. Împotriva Dispoziţiei, la data de 14.09.2010, invocând incidenţa dispoziţiilor art. 15 din Legea nr. 554/2004, Reclamanta a 

formulat acţiune calificată de instanţă cerere de suspendare a executării Dispoziţiei, până la soluţionarea dosarului nr. 

5494/100/2010, aflat pe rolul Tribunalului Maramureş, având ca obiect acţiune în anularea Dispoziţiei.  

3. COMENTARII SPECIFICE PRIVIND

A.
Aspecte de ordin

procedural

1. Prin întâmpinarea depusă, Primăria a invocat excepţia inadmisibilităţii acţiunii, pe motiv că Reclamanta nu ar fi urmat procedura 

plângerii prealabile prin care să solicite Primăriei suspendarea executării Dispoziţiei. 

2. În opinia noastră, excepţia invocată de Primărie este vădit neîntemeiată, având în vedere următoarele: 

Potrivit prevederilor art. 15 din Legea nr. 554/2004,

Suspendarea executării actului administrativ unilateral poate fi solicitată de reclamant, pentru motivele 

prevăzute la art. 14, şi prin cererea adresată instanţei competente pentru anularea, în tot sau în parte, a actului atacat. 

În acest caz, instanţa poate dispune suspendarea actului administrativ atacat, până la soluţionarea definitivă şi 

irevocabilă a cauzei. Cererea de suspendare se poate formula odată cu acţiunea principală sau printr-o 

acţiune separată, până la soluţionarea acţiunii în fond.”
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iar,

3. În conformitate cu art. 14 alin. 1 din Legea nr. 554/2004,

„în cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, după sesizarea (…) 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”.

Totodată, potrivit art. 7 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 ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual trebuie să solicite autorităţii publice emitente sau 

autorităţii ierarhic superioare, dacă aceasta există, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau 

în parte, a acestuia.”

4. Aşadar, în lumina dispoziţiilor legale pre-citate, cererea de suspendare a executării actului administrativ se adresează direct 

instanţei de judecată, fie pe cale separată, fie odată cu acţiunea în anularea actului administrativ a cărei suspendare a executării se 

solicită. Condiţiile pentru ca cererea de suspendare să fie admisibilă sunt (i) dovedirea pagubei iminente ce s-ar cauza prin 

executarea actului administrativ, (ii) existenţa unui caz bine justificat şi (iii) dovada formulării acţiunii în anularea actului 

administrativ a cărei suspendare se solicită, în cazul în care cererea de suspendare se formulează pe cale separată. 

5. În egală măsură, textul de lege impune îndeplinirea procedurii prealabile (i.e. anume sesizarea autorităţii emitente a actului 

administrativ cu plângerea împotriva acestuia) numai în cazul solicitării de anulare a actelor administrative, legiuitorul 

nefăcând niciunde vorbire de obligativitatea sesizării prealabile a autorităţii cu o cerere de suspendare. 

6. În speţa de faţă, Reclamanta a formulat acţiunea calificată de instanţă ca fiind cerere de suspendare a executării Dispoziţiei până 

la soluţionarea dosarului având ca obiect acţiunea în anularea Dispoziţiei, făcând dovada existenţei pe rolul instanţelor a acţiunii 

de anulare a Dispoziţiei, întocmai potrivit art. 15 din Legea nr. 554/2004. 

7. În aceste condiţii, apreciem că, în mod greşit, Primăria a invocat inadmisibilitatea cererii de suspendare a executării Dispoziţiei, 

sub aspectul lipsei procedurii prealabile, reclamantul nefiind obligat la sesizarea Primăriei, anterior promovării acţiunii de 

suspendare.
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B.
Argumente de ordin

substanţial 

1. Cu privire la fondul cauzei, din cuprinsul întâmpinării, se poate observa că apărările Primăriei se limitează la invocarea condiţiilor 

legale care trebuie dovedite de către reclamant (i.e. caz bine justificat şi pagubă iminentă), fără a face nicio menţiune sau analiză 

cu privire la faptul neîndeplinirii acestora în speţa de faţă. 

2. Or, în speţa de faţă, argumentele de combatere a cererii de suspendare a executării Dispoziţiei erau evidente cel puţin din 

perspectiva cazului bine justificat, în condiţiile în care Dispoziţia a fost emisă ca urmare a adresei Inspectoratului de Poliţie care 

confirmă că procesele verbale nr. CC 2377656 şi nr. CC 2377655 din data de 24.02.2009, prin care s-a aplicat sancţiunea 

complementară a retragerii autorizaţiei de taxi, au fost, în mod irevocabil, menţinute, ca legale şi temeinice. 

3. În consecinţă, considerăm că apărările sumare formulate de Primărie nu au fost de natură să contureze sau să susţină, în nici un 

fel, solicitarea de respingere a acţiunii de suspendare a Dispoziţiei. 

C. Probe administrate Ambele părţi au solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri; 

D. Soluţia instanţei 

1. În soluţionarea acţiunii de suspendare, instanţa 

 A constatat că Primăria nu a mai susţinut excepţia de inadmisibilitate formulată, pe care, de altfel, instanţa a considerat-o 

neîntemeiată; 

 A constatat că acţiunea în anularea Dispoziţiei a fost soluţionată definitiv şi irevocabil la data de 23.02.2011, motiv pentru care 

a dispus respingerea acţiunii în suspendare, ca rămasă fără obiect. 

4.
Alte chestiuni

relevante

Nu ne-au fost furnizate informaţii referitoare la promovarea căii de atac. Cu toate acestea din analiza portalului instanţelor de 

judecată nu rezultă ca s-ar fi exercitat calea de atac. 
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Nr

Crt.
NR. DOSAR PĂRŢI OBIECT

FAZA

PROCESUALĂ 
INSTANŢA 

STADIU

PROCESUAL

CURENT

1.
Dosar nr.

328/100/2009

RECLAMANT:

HOTEA DUMITRU

MIHAI

INTIMAT:

Municipiul Baia Mare

prin Primar

Anulare act

administrativ

Fond

Tribunalul Maramureş 

Prima instanţă – Sentinţa civilă 

nr.1195/04.05.2009

Soluţionat definitiv  şi 

irevocabil prin anularea

recursului formulat de

Hotea Dumitru Mihai, ca

netimbrat

Apel n/a

Recurs

Curtea de Apel Cluj

Instanţa de recurs - Decizie din

22.10.2009

Contestaţie în 

anulare
n/a

Revizuire n/a

2.
Scurtă descriere a 

cauzei

1. Reclamantul a dobândit dreptul de proprietate asupra terenului identificat cu CF nr. 20743, Baia Mare, în anul 2006, prin

reconstituirea dreptului de proprietate în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001 („Terenul”).

2. Urmare a declaraţiilor fiscale depuse, Primăria a dispus obligarea Reclamantului la plata sumei de 5.600 lei cu titlu de impozit pe 

teren, calificând terenul ca încadrându-se în categoria „curs clădiri” (nu deţinem documente din care să rezulte stabilirea în sarcina 

Reclamantului a impozitului pe teren în suma menţionată) 

3. Împotriva calificării terenului, Reclamantul a făcut o adresă (ce nu ne-a fost comunicată), solicitând clarificarea situaţiei încadrării 

terenului în categoria mai sus amintite. Din înscrisurile existente la dosarul cauzei, observăm că, prin adresa nr. 9032/28.07.2008 

(care nu ne-a fost comunicată), Primăria ar fi comunicat Reclamantului că terenul se încadrează în categoria „terenuri cu construcţii”. 

4. Împotriva răspunsului Primăriei, Reclamantul a făcut contestaţie, prin care solicită Primăriei să motiveze răspunsul anterior 

menţionat, având în vedere că terenul în discuţie este, în realitate, fără construcţii („Contestaţia”).

5. În soluţionarea contestaţiei, Primăria a emis adresa nr. 9032/28.07.2008 („Decizia”), prin care comunică Reclamantului că, în 

categoria de „terenuri cu construcţii” sunt încadrate atât terenurile ocupate de construcţii, cât şi cele neocupate de construcţii, dar 
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care pot fi utilizate pentru executarea unor lucrări în construcţii. 

6. Împotriva  Deciziei, Reclamantul a formulat acţiune în anulare care formează obiectul dosarului mai sus rubricat, solicitând instanţei 

anularea impozitului stabilit de Primărie. 

3. COMENTARII SPECIFICE PRIVIND

A.
Aspecte de ordin

procedural
Prin întâmpinarea depusă de către Primărie, nu au fost invocate chestiuni prealabile;  

B.
Argumente de ordin

substanţial 

 În faţa Tribunalului Maramureş 

1. Cu titlu preliminar, apreciem că trebuie menţionat că, nici un moment, Reclamantul nu a făcut vorbire de un act de impunere şi 

nu a înţeles să conteste în mod direct vreun act administrativ, limitându-se la efectuarea unor adrese prin care solicita Primăriei 

reconsiderarea poziţiei sale faţă de modalitatea de încadrare a Terenului. Astfel, faţă de cuprinsul Contestaţiei şi faţă de cuprinsul 

Deciziei, acţiunea Reclamantului putea să vizeze, cel mult, valabilitatea încadrării Terenului la categoria „terenuri cu construcţii”, iar 

în nici un caz aceasta nu putea avea ca obiect exonerarea Reclamantului de la plata impozitului stabilit în sarcina acestuia.

2. În consecinţă, solicitarea Reclamantului de anulare a impozitului nu are un temei legal şi nu este admisibilă, având în vedere că acesta 

înţelege să se îndrepte împotriva Deciziei (care a soluţionat cererea de clarificare a naturii Terenului, iar nu a cererii de anulare a 

actului de impunere), fără ca acţiunea Reclamantului să facă referinţe sau să atace vreun act de impunere (i.e. decizia de impunere). 

3. Aspectele mai sus menţionate nu au fost surprinse în nici un fel de către Primărie în apărările formulate pe calea întâmpinării, 

Primăria limitându-se la efectuarea unor apărări cu privire la fondul cauzei, fără a surprinde problematica inadmisibilităţii acţiunii 

intentate de către Reclamant. 

 În faţa instanţei de recurs 

1. Prin întâmpinarea formulată în faţa instanţei de recurs, Primăria se rezumă la reiterarea şi reproducerea argumentelor aduse în faţa 

instanţei de fond (chiar dacă acestea nu au fost reţinute de instanţă la soluţionarea cauzei), fără a surprinde decât tangenţial, 

raţionamentul instanţei de fond care a stat la baza respingerii acţiunii. 

În concret, Primăria nu a făcut referire la inadmisibilitatea acţiunii, prin raportare la lipsa contestaţiei fiscale împotriva actului de 
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impunere şi nu a adus argumente suplimentare în vederea susţinerii legalităţii şi temeiniciei soluţiei instanţei de fond cu privire la 

respingerea acţiunii, limitându-se la invocarea chestiunilor de fond care nu erau utile soluţionării recursului.  

C. Probe administrate Ambele părţi au solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri; 

D. Soluţia instanţei 

 Soluţia instanţei de fond 

1. În soluţionarea acţiunii de anulare a Deciziei şi urmare a analizării solicitărilor Reclamantului, instanţa: 

 A constatat că acţiunea de anulare vizează analiza valabilităţii actului de impunere care a stat la baza obligării Reclamantului la 

plata impozitului şi exonerarea Reclamantului de la plata impozitului; 

 A constatat că, potrivit legii, Reclamantul era obligat să urmeze calea contestaţiei în vedea anulării actului de impunere; 

 A constatat că prin Contestaţie, Reclamantul nu a făcut nicio referire la actul de impunere şi nu a solicitat anularea acestuia; 

2. Motiv pentru care a dispus respingerea acţiunii, ca nefondată (apreciem că sancţiunea ce ar fi trebuit aplicată acţiunii este 

inadmisibilitatea)

 Soluţia instanţei de recurs 

1. Din documentele puse la dispoziţie, rezulta că reclamantul nu a timbrat cererea de recurs, în aşa fel încât, instanţa a dispus anularea 

recursului, ca netimbrat.

4.
Alte chestiuni

relevante

În opinia noastră, în lumina argumentelor mai sus menţionate, apreciem că Primăria era obligată să formuleze excepţia inadmisibilităţii 

acţiunii, în vederea prevenirii soluţionării pe fond a cauzei. 
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Nr

Crt.
NR. DOSAR PĂRŢI OBIECT

FAZA

PROCESUALĂ 
INSTANŢA 

STADIU PROCESUAL

CURENT

1.
Dosar nr.

3404/100/2010

RECLAMANT:

Prefectul Judeţului 

Maramureş 

PÂRÂT:

Municipiul Baia Mare prin

Primar

Acţiune în 

anulare a unui

act emis de

autorităţile 

publice locale

Fond

Tribunalul

Maramureş 

Primul ciclu procesual –

Sentinţa civilă nr. 699/22 

februarie 2011 Soluţionat definitiv  prin 

respingerea acţiunii în 

anulare formulată de  

Prefectul Judeţului Baia 

Mare

Apel n/a

Recurs n/a

Contestație in 

anulare
n/a

Revizuire n/a

2.
Scurtă descriere a 

cauzei

1. La data de 07.12.2009, Primăria a emis Dispoziţia nr. 4418 („Dispoziţia”), prin care a soluţionat Notificarea nr. 266/2001 

depusă de către Bumb Dorina, Bumb Dorin Ioan şi Bumb Daniel Ioan, în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor 

imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989.

2. Primăria a propus acordarea unor măsuri reparatorii în echivalent, constând în despăgubiri, în condiţiile Titlului VII din Legea 

nr. 247/2005, pentru imobilul casă de locuit în suprafaţă construită de 68,66 mp, anexe în suprafaţă de 36,17 mp şi teren în 

suprafaţă de 921 mp, situat în Baia Mare, str. Liliacului nr. 4. 

3. Împotriva Dispoziţiei, Prefectul Judeţului Maramureş a formulat o cerere în anulare, care a făcut obiectul dosarului mai sus 

rubricat.

3. COMENTARII SPECIFICE PRIVIND

A.
Aspecte de ordin

procedural

1. Prin întâmpinare Primăria a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active a Prefectului, prin raportare la prevederile pct. 

20.6 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 10/2001, potrivit cărora  

„Instituţia prefectului va exercita controlul de legalitate asupra dispoziţiilor de restituire emise de primari şi de 
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preşedinţii consiliilor judeţene, iar în cazul în care se apreciază că acestea au fost ilegale (de exemplu, în cazul în care se 

restituie în natură un imobil pentru care nu s-a făcut dovada dreptului de proprietate sau notificatorul nu face dovada 

calităţii de moştenitor al fostului proprietar), vor fi contestate pe calea contenciosului administrativ în temeiul Legii nr. 

340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii contenciosul 

administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.” 

2. În opinia noastră, excepţia lipsei calităţii procesuale active a Prefectului a fost în mod greşit invocată de către Primărie, care a 

acordat o interpretare limitativă a prevederilor mai sus menţionate, omiţând să analizeze prevederile imperative ale art. 3 alin. 1 

din Legea nr. 554/2004, conform cărora, 

„Prefectul poate ataca direct în faţa instanţei de contencios administrativ actele emise de autorităţile 

administraţiei publice locale, dacă le consideră nelegale; acţiunea se formulează în termenul prevăzut la art. 11 

alin. (1), care începe să curgă de la momentul comunicării actului către prefect şi în condiţiile prevăzute de prezenta lege. 

Acţiunea introdusă de prefect este scutită de taxa de timbru.”

3. În consecinţă, prevederile Legii nr. 554/2004 (act normativ cu putere de lege) instituie competenţa generală a prefectului de a 

exercita prerogativele de tutelă administrativă asupra actelor emise de către autorităţile publice locale (inclusiv Primăria), în aşa 

fel încât, prevederile pct. 20.6 din Normele Metodologice (aprobate prin HG nr. 250/2007 - act administrativ normativ cu

putere inferioară legii), nu pot fi interpretate ca venind în contradicţie cu dispoziţiile legale mai sus menţionate, ci se impun a fi 

interpretate şi aplicate în deplină concordanţă cu exigenţele Legii nr. 554/2004. Prin urmare, apreciem că Prefectul Judeţului 

Maramureş era competent să solicite instanţei anularea Dispoziţiei, în aşa fel încât, în mod greşit, Primăria a invocat excepţia 

lipsei calităţii procesuale active a Prefectului. 

4. În aceste condiţii, apreciem că practica Înaltei Curţi ( Decizia nr. 3696/17.04.2006), invocată de Primărie, este criticabilă şi, în 

opinia noastră, nu poate constitui o practică constantă care să susţină apărările Primăriei. 

B.
Argumente de ordin

substanţial 

1. Din documentele avute la dispoziţie, rezultă că întâmpinarea formulată de Primărie a vizat în exclusivitate excepţia lipsei calităţii 

procesuale active a Prefectului Baia Mare, fără a face nicio refere la apărări pe fondul acţiunii în anulare, depunându-se, în acest 

sens, concluzii scrise.

2. Apreciem că, în mod corect, Primăria a solicitat respingerea acţiunii, ca nefondată, arătând că, în speţă, sunt incidente 

dispoziţiile pct. 23.1 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 10/2001, apreciind că prin acte doveditoare a dreptului de 

proprietate se înţelege orice act care atestă deţinerea proprietăţii la momentul preluării abuzive, în aşa fel încât, faţă de cuprinsul 
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listelor anexe ale decretului de expropriere, rezultă cu claritate că notificatorii au figurat ca şi proprietari pe întreg imobilul. 

C. Probe administrate Ambele părţi au solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri; 

D. Soluţia instanţei 

1. In urma analizării acţiunii în anulare a Dispoziţiei şi a întâmpinării depuse de către reprezentanţii Primăriei, instanţa: 

 A constatat că Prefectul are calitate procesuală activă şi a decis respingerea excepţiei invocate de către Primărie, ca 

neîntemeiată; 

 A constatată că, în mod corect, Primăria a decis acordarea de despăgubiri pentru întreg imobilul situat în str. Liliacului nr. 

4

2. Motiv pentru care instanţa a decis respingerea acţiunii, ca neîntemeiată. 

c
Alte chestiuni

relevante

Nu ne-au fost furnizate informaţii referitoare la promovarea căii de atac.  Cu toate acestea din analiza portalului instanţelor de 

judecată nu rezultă ca s-ar fi exercitat calea de atac. 
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Nr

Crt.
NR. DOSAR PĂRŢI OBIECT

FAZA

PROCESUALĂ 
INSTANŢA 

STADIU

PROCESUAL

CURENT

1.
Dosar nr.

4414/182/2009

RECLAMANT:

Silaghi Gheorghe

PÂRÂT:

Municipiul Baia Mare prin

Primar

Acţiune în 

constatare

dobândire drept de

proprietate

(accesiune)

Fond

Judecătoria Baia 

Mare

Prima instanţă – 

Sentinţa civilă nr. 

2625/10.03.2010

Soluţionat definitiv şi 

irevocabil prin

respingerea acţiunii şi 

recursului formulat de

către reclamant 

Apel n/a

Recurs

Tribunalul

Maramureş 

Instanţa de recurs – 

Decizia

263/23.03.2011

Contestaţie în 

anulare
Nu e cazul

Revizuire Nu e cazul

2.
Scurtă descriere a 

cauzei

1. La începutul anilor 90’, reclamantul a edificat pe terenul proprietatea Statului Român o parcare acoperită. În anul 1999, în 

vederea intrării în legalitate, respectiv, în vederea obţinerii autorizaţiei de construire, reclamantul a obţinut certificatul de 

urbanism nr. 854/18594 din 15.09.1999 şi a efectuat demersuri în vedere obţinerii autorizaţiei de construire.  

2. În anul 2009, reclamantul a formulat o acţiune în justiţie împotriva Primăriei, prin care solicita, în contradictoriu cu aceasta, 

constatarea dreptului de proprietate asupra parcării edificate, invocând prevederile art. 492 Cod civil care reglementează 

instituţia accesiunii imobiliare, potrivit cărora: 

„ Orice construcție, plantație sau lucru făcut in pământ sau asupra pământului, sunt prezumate a fi făcute de către 

proprietarul acelui pământ cu cheltuiala sa si ca sunt ale lui, până ce se dovedeşte din contra”

3. Prin sentinţa nr. 2625 pronunţată la 10 martie 2010, Judecătoria Baia Mare a dispus respingerea acţiunii, ca neîntemeiată. 
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4. Împotriva hotărârii pronunţate, reclamantul a formulat recurs, care a fost soluţionat de către Tribunalul Maramureş prin 

Decizia nr. 263/23.03.2011, instanţa de recurs dispunând respingerea recursului, ca nefondat.

3. COMENTARII SPECIFICE PRIVIND

A.
Aspecte de ordin

procedural

1. Pe calea întâmpinării, Primăria a invocat excepţia inadmisibilităţii acţiunii reclamantului, prin raportare la lipsa calităţii 

procesuale active a reclamantului. În prealabil, menţionăm că, din punct de vedere tehnic procedural, excepţia lipsei calităţii 

procesuale active nu conduce la respingerea acţiunii, ca inadmisibile, ci la respingerea acţiunii ca fiind introdusă de către o 

persoană care nu are calitate procesuală activă.  

2. De asemenea, de reţinut că, excepţia inadmisibilităţii unei acţiuni presupune existenţa unui fine de neprimire, adică 

neîndeplinirea unei condiţii de admisibilitate a acţiunii (ex: neîndeplinirea procedurii prealabile în cazul în care legea

prevedere obligativitatea formulării plângerii prealabile).

3. În consecinţă, în opinia noastră, din punct de vedere tehnic procedural, în mod greşit, Primăria a înţeles să invoce 

inadmisibilitatea acţiunii, cât timp acţiunea reclamantului nu excede, de plano, condiţiilor prevăzute de lege pentru exercitarea 

acţiunii. Iar, din punct de vedere al caracteristicilor cauzei, în mod greşit, a înţeles Primăria să invoce lipsa calităţii procesuale 

active a reclamantului, Reclamantul fiind titularul dreptului de proprietate asupra parcării edificate (proprietarul materialelor 

de construcţie), chiar dacă aceasta a fost construită cu încălcarea prevederilor legale incidente. 

B.
Argumente de ordin

substanţial 

 În faţa Judecătoriei Baia Mare 

1. Cu privire la fondul cauzei, prin întâmpinarea formulată, apreciem că, în mod corect, Primăria a definit instituţia 

accesiunii imobiliare artificiale şi a arătat instanţei că pretenţiile Reclamantului sunt neîntemeiate, prin raportare la specificul 

dobândirii dreptului de proprietate prin accesiune, respectiv, dobândirea dreptului de proprietate asupra clădirilor construite 

pe terenul altuia, de către proprietarul terenului, precum şi prin specificul prevederilor legale care reglementează intabularea 

dreptului de proprietate dobândit prin construire.

 În faţa Tribunalului Maramureş 

1. Din cuprinsul întâmpinării împotriva recursului formulat de reclamant reiese că Primăria a intenţionat să invoce excepţia de 

nulitate a recursului, întemeiată pe prevederile art. 3021 alin. 1 lit. c Cod procedură civilă, prin raportare la prevederile art. 306 

alin. 3 Cod procedură civilă şi art. 304 Cod procedură civilă, potrivit cărora: 
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„Cererea de recurs va cuprinde, sub sancţiunea nulităţii, motivele de nelegalitate pe care se întemeiază recursul şi 

dezvoltarea lor sau, după caz, menţiunea că motivele vor fi depuse într-un memoriu separat”

iar,

„Indicarea greşita a motivelor de recurs nu atrage nulitatea recursului daca dezvoltarea acestora face posibila 

încadrarea lor intr-unul din motivele prevăzute de art. 304”.

2. Construcţia juridică prezentată de Primărie este criticabilă sub două aspecte procedurale distincte: 

3. În primul rând, trebuie observat că reclamantul îşi întemeiază recursul pe dispoziţiile art. 299 Cod Procedură Civilă, 

prevederile legale generale referitoare la recurs.  Apreciem că, atâta timp cât recursul este motivat, acesta poate fi cu uşurinţă 

încadrat în prevederile art. 3041 Cod procedură civilă, potrivit cărora „Recursul declarat împotriva unei hotărâri care, potrivit 

legii, nu poate fi atacată cu apel nu este limitat la motivele de casare prevăzute in art. 304, instanţa putând să examineze 

cauza sub toate aspectele”.

4. Drept urmare, susţinerile Primăriei în sensul că recursul ar fi lovit de nulitate, întrucât nu s-au indicat motivele de nelegalitate 

limitativ prevăzute de art. 304 Cod Procedură Civilă, nu sunt corecte. Apreciem că motivele de nelegalitate expuse de 

reclamant nu trebuie analizate prin prisma enumerării limitative prevăzute de art. 304 Cod procedură civilă, Reclamantul 

putând alege să critice sentinţa instanţei de fond sub toate aspectele de nelegalitate sau de netemeinicie, cu condiţia ca 

aspectele semnalate de către reclamant să fie motivate.  

5. În al doilea rând, chiar şi în situaţia în care s-ar dori încadrarea expresă în unul dintre cazurile enumerate de art. 304 Cod 

procedură civilă, din analiza recursului rezultă ca acest lucru este posibil şi ca atare, solicitările Primăriei de aplicare a 

sancţiunii anulării recursului, sunt nejustificate. 

6. Cu privire la fondul motivelor de recurs invocate de Reclamant, apreciem că, în mod corect, Primăria a susţinut legalitatea şi 

temeinicia sentinţei pronunţate de Judecătoria Baia Mare. 

C. Probe administrate Ambele părţi au solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri; 

D. Soluţia instanţei  Soluţia instanţei de fond 
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1. In urma analizării cererii de chemare în judecată şi a întâmpinării depuse de către reprezentanţii Primăriei, instanţa: 

 A recalificat excepţiile ridicate de Primărie ca fiind apărări cu privire la fondul cauzei; 

 A constatat că reclamantul avea posibilitatea încheierii unui contract de concesiune, de administrare sau de închiriere cu 

Primăria cu privire la terenul pe care acesta a hotărât construirea parcării, în vederea construirii parcării cu respectarea 

prevederilor legale incidente;

 A constatat faptul că accesiunea reprezintă un mod de dobândire a dreptului de proprietate de către proprietarul terenului 

asupra construcţiilor edificate pe terenul său, şi nu înseamnă că cel care a construit pe terenul altuia poate dobândi un 

drept de proprietate asupra edificiului;

2. În consecinţă, instanţa a dispus respingerea acţiunii, ca neîntemeiată. 

 Soluţia instanţei de recurs 

1. În urma analizării recursului reclamantului si a întâmpinării formulate de către Primărie, Tribunalul Maramureş a dispus 

respingerea recursului şi menţinerea în tot, ca legală şi temeinică, a sentinţei pronunţate de instanţa de fond. 

4.
Alte chestiuni

relevante
Nu am identificat alte chestiuni prealabile relevante
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Nr

Crt.
NR. DOSAR PĂRŢI OBIECT

FAZA

PROCESUALĂ 
INSTANŢA 

STADIU PROCESUAL

CURENT

1.
Dosar nr.

1398/100/2010

RECLAMANTUL:

STANCU ION MARIN

PARATUL:

Municipiul Baia Mare prin

Primar

Contestaţie în 

anulare specială 

Fond n/a

Soluţionat irevocabil prin 

respingerea contestaţiei în 

anulare, ca inadmisibilă 

Apel n/a

Recurs n/a

Contestaţie în 

anulare

Tribunalul

Maramureş 

– Sentinţa civilă nr. 

1708 din 19 mai 2010

Revizuire n/a

2.
Scurtă descriere a 

cauzei

Prin sentinţa nr. 498/03.02.2010 pronunţată de Tribunalul Maramureş în dosarul nr. 5520/100/2009 („Sentinţa 

contestată”), instanţa a constatat că, faţă de corespondenţa purtată între Stancu Ion Marin şi Primărie cu privire la completarea 

documentaţiei necesare emiterii autorizaţiei de construire, faţă de împrejurarea că Reclamantul a efectuat lucrări de construire 

care au fost constatate li sancţionate de către Primărie, se impune respingerea acţiunii precizate de către Reclamant cu privire la 

constatarea aprobării tacite a cererii de emitere a autorizaţiei de construire pentru construcţia unui bloc de locuinţe S+P+2E 

situat in Baia Mare, str. Sănătăţii, ca neîntemeiată. 

Împotriva Sentinţei contestate, în temeiul art. 318 alin. 1 Cod procedură civilă, Reclamantul a formulat contestaţie în anulare, cu 

motivarea existenţei unei erori materiale care a stat la baza respingerii acţiunii, ca neîntemeiată, care face obiectul dosarului mai 

sus rubricat.

3. COMENTARII SPECIFICE PRIVIND

A.
Aspecte de ordin

procedural

Prin întâmpinare, Primăria a invocat excepţia inadmisibilităţii contestaţiei în anulare formulate de către Reclamant. În motivarea 

excepţiei, în mod corect, Primăria a arătat că, potrivit art. 318 alin. 1  Cod procedură civilă, 

„ Hotărârile instanţelor de recurs mai pot fi atacate cu contestaţie când dezlegarea data este rezultatul unei greşeli 

materiale sau când instanţa, respingând recursul sau admiţându-l numai in parte, a omis din greşeală sa cerceteze 

vreunul dintre motivele de modificare sau de casare”
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Astfel, contestaţia în anulare specială poate fi exercitată numai împotriva hotărârilor pronunţate în recurs.  Or, cum în speţa de 

faţă, Sentinţa contestată reprezintă o hotărâre judecătorească pronunţată de instanţa de fond, contestaţia în anulare specială 

exercitată împotriva unei astfel de hotărâri este, în mod evident, inadmisibilă. 

B.
Argumente de ordin

substanţial 

În ceea ce priveşte apărările de fond, apreciem că, în mod corect, Primăria a ales să formuleze şi apărări subsidiare de fond 

cu privire la corespondenţa avută între Reclamant şi Primărie, având în vedere că o astfel de abordare asigură caracterul complet 

al apărărilor în cazul respingerii excepţiei inadmisibilităţii. 

C. Probe administrate Ambele părţi au solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri; 

D. Soluţia instanţei 
În urma analizării contestaţiei în anulare şi a apărărilor formulate, instanţa a dat curs excepţiei inadmisibilităţii invocate de 

Primărie şi a decis respingerea contestaţiei în anulare ca inadmisibilă. 

4.
Alte chestiuni

relevante
Din înscrisurile puse la dispoziţie, apreciem că nu există alte chestiuni relevante în speţă. 
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Nr

Crt.
NR. DOSAR PĂRŢI OBIECT

FAZA

PROCESUALĂ 
INSTANŢA 

STADIU PROCESUAL

CURENT

1.
Dosar nr.

5520/100/2009

RECLAMANTUL:

STANCU ION MARIN

PARATUL:

Municipiul Baia Mare

prin Primar

Acţiune în 

constatarea

aprobării tacite a 

autorizaţiei de 

construire

Fond

Tribunalul Maramureş 

Primul ciclu procesual –

Sentinţa civilă nr. 498 din 03 

februarie 2010
Nu avem informaţii 

referitoare la calea de atac
Apel n/a

Recurs Nu e cazul

Contestaţie în 

anulare
Nu e cazul

Revizuire Nu e cazul

2.
Scurtă descriere a 

cauzei

La 31 martie 2009, Stancu Ioan Marin a formulat o cerere către Primărie, prin care a solicitat eliberarea unei autorizaţii de construire 

pentru un bloc de locuinţe S+P+2E situat in Baia Mare, str. Sănătăţii (”Clădirea”).  Întrucât documentaţia anexată nu îndeplinea 

cerinţele Planului Urbanistic General al municipiului Baia Mare, prin adresa nr. 8530 din 14.04.2009, Primăria i-a  pus în vedere 

reclamantului să completeze documentaţia cu un studiu geotehnic. De asemenea, în data de 30.06.2009, Primăria i-a comunicat 

reclamantului că este necesară efectuarea unei expertize geotehnice, expertiză ce a fost întocmită şi înregistrată la Primărie sub nr. 

15.707 in 05.08.2009.

În data de 02.10.2009, Primăria i-a solicitat reclamantului refacerea documentaţiei în conformitate cu expertiza geotehnică şi a 

recomandărilor Inspectoratului de Stat în Construcţii. Reclamantul a dispus continuarea lucrărilor de construire, motiv pentru care 

Reclamantul a fost sancţionat contravenţional in data de 09.09.20009, prin întocmirea procesului-verbal nr. 77 pentru executarea 

unor lucrări de săpătură, turnare sapa de egalizare pe toata suprafaţa săpăturii, lucrării de hidro-izolaţie, lucrări de hidro-izolaţie, 

armare, radieri şi cuzineţi. 

Având în vedere împrejurările mai sus menționate, Reclamantul a formulat acțiune în fața Tribunalului Maramureș, prin care solicita

instanței să oblige Primăria să emită autorizația de construire pentru construcția Clădirii, care ulterior a fost precizată, Reclamantul 

solicitând instanței să constate aprobarea tacită a cererii de emitere a autorizației de construire pentru construirea Clădirii. 
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3. COMENTARII SPECIFICE PRIVIND

A.
Aspecte de ordin

procedural
 Din documentele puse la dispoziţie, rezultă că părţile nu au fost invocate chestiuni prealabile. 

B.
Argumente de ordin

substanţial 

 În ceea ce priveşte apărările formulate de Primărie până la data depunerii cererii precizatoare  

Din cuprinsul întâmpinării, rezultă că Primăria a înţeles să ignore şi să nu combată de nici un fel, capetele de cerere cu privire la 

plata sumei de 65.000 lei cu titlu de despăgubiri şi 2.000 lei, solicitând instanţei doare respingerea acestora, însă fără nicio 

motivare.

 În ceea ce priveşte apărările formulate de Primărie ulterior depunerii cererii de precizare 

Şi în acest caz, Primăria trece sub tăcere capetele de cerere cu privire la obligaţia de plată a daunelor materiale şi morale solicitate 

de Reclamant. (chiar dacă, ulterior reclamantul a renunţat la solicitările menţionate) 

Cu privire la fondul cauzei, apreciem că în mod corect Primăria şi-a întemeiat apărarea pe corespondenţa şi solicitările de 

documente purtate cu Reclamantul, arătând instanţei conduita nelegală a Reclamantului, care a înţeles să continue lucrările de 

construire, contrar sancţiunilor contravenţionale complementare instituite de Primărie, precum şi arătând reaua- credinţă a 

acestuia în aprecierea împlinirii termenului de aprobare tacită. 

C. Probe administrate  Ambele părţi au solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri; 

D. Soluţia instanţei 

În urma analizării acţiunii precizate şi a apărărilor formulate, instanţa a constatat că, faţă de corespondenţa purtată între Reclamant 

şi Primărie cu privire la completarea documentaţiei necesare emiterii autorizaţiei de construire, faţă de împrejurarea că Reclamantul a 

efectuat lucrări de construire care au fost constatate şi sancţionate de către Primărie, instanţa a hotărât respingerea acţiunii precizate 

privind constatarea aprobării tacite a autorizaţiei de construire, ca neîntemeiată. 

4.
Alte chestiuni

relevante

Din eroare, în opinia noastră, instanţa a apreciat sentinţa ca fiind irevocabilă.  În realitate, aceasta este atacabilă cu recurs.  Din 

informaţiile puse la dispoziţie, nu rezultă dacă a fost exercitată calea de atac. 
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Nr

Crt.
NR. DOSAR PĂRŢI OBIECT

FAZA

PROCESUALĂ 
INSTANŢA 

STADIU

PROCESUAL

CURENT

1.
Dosar nr.

9224/100/2010

RECLAMANTUL:

SC L.K.W Mihai&Trans

SRL

PÂRÂT:

Municipiul Baia Mare

prin Primar

Acţiune în pretenţii. 

Despăgubiri ca urmare 

a emiterii unei

autorizaţii de 

construire nelegale

Fond

Tribunalul

Maramureş 

Primă instanţă – pe rolul 

instanţei 

Aflat pe rolul instanţei 

de fond. Termen de

judecată - 12.01.2012 la 

care, cel mai probabil, se

va discuta cererea de

chemare în garanţie a 

SC Malus Plus SRL

formulată de Reclamant 

Apel n/a

Recurs n/a

Contestaţie în 

anulare
n/a

Revizuire n/a

2.
Scurtă descriere a 

cauzei

1. Din informaţiile puse la dispoziţia noastră rezultă că potrivit Referatului emis de Direcţia de Urbanism, la data de 22.12.2009, 

la solicitarea SC MALUS PLUS SRL („Malus” sau „Solicitantul”), Primarul Municipiului Baia Mare („”PMBM”) a emis

Autorizaţia de construire nr. 749/22.12.2009 pentru obiectivul „Modernizare Staţie de Carburanţi” („Autorizaţia de 

construire”), luând în considerare, printre altele, extrasul de carte funciară cu nr. 23975 care atesta existenţa dreptului de 

proprietate al Solicitantului asupra terenului din str. Oborului nr. 3, Baia Mare şi a construcţiilor situate pe acest imobil, care 

nu făcea referire expresă la Staţia de carburanţi („Staţia de carburanţi”), bun care, înţelegem că era situat pe respectivul 

teren şi care a făcut obiectul Autorizaţiei de construire.  

2. Ulterior, la data de 19.01.2010, SC L.K.W. Mihai & Trans SRL („Reclamanta”) a formulat o cerere, înregistrată la Primărie 

sub nr. 1553/19.01.2010, prin care a sesizat existenţa unui motiv de nulitate a Autorizaţiei de construire, anume că Solicitantul 

nu este proprietarul Staţiei de carburanţi a cărui modernizare o solicită. În urma analizării conţinutului cererii şi cu luarea în 

considerare a Referatului Direcţiei de Urbanism prin care se propunea revocarea Autorizaţiei de construire, la data de 

25.01.2010, PMBM a emis Dispoziţia nr. 265/25.01.2010 („Dispoziţia de revocare”), prin care a dispus revocarea

Autorizaţiei de construire. 

3. Din actele transmise mai rezultă că în anul 2008 Malus formulase o cerere de chemare în judecată împotriva Reclamantului, 

prin care a solicitat instanţei, între altele, ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună constatarea faptului că Malus a 
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dobândit, prin accesiune, dreptul de proprietate asupra Staţiei de carburanţi.  

4. Prin sentinţa civilă nr. 1463 pronunţată de Tribunalul Maramureş la data de 03.05.2010 („Sentinţa de dobândire”), în

dosarul nr. 5818/100/2008, instanţa a constatat dobândirea de către Malus a dreptului de proprietate, prin accesiune, asupra 

Staţiei de carburanţi. Împotriva Sentinţei de dobândire, Reclamantul - SC L.K.W Mihai&Trans SRL - a formulat recurs, care a 

fost soluţionat definitiv şi irevocabil de către Curtea de Apel Cluj, prin respingerea căii de atac formulată de către Reclamant şi 

menţinerea ca legală şi temeinică a Sentinţei de dobândire.  

5. Prin Sentinţa de dobândire, instanţa a mai constatat irevocabil şi că lucrările efectuate de Malus în temeiul Autorizaţiei de 

construire au adus un plus de valoare în sumă de 33.238 lei Staţiei de carburanţi (pag. 5 alin.2 din Sentinţa de acordare). În 

consecinţă, în respectivul dosar, în contextul stabilirii despăgubirilor ce se cuveneau societăţii LKW Mihai & Trans SRL pentru 

construcţia pe care a ridicat-o pe terenul Malus, instanţa a obligat această din urmă societate să-i plătească celei dintâi o sumă 

cu titlu de despăgubiri, ce a rezultat din deducerea contravalorii lucrării determinate la momentul efectuării expertizei 

evaluatorii din respectivul dosar (adică, suma de 104.791 lei) a sumei reprezentând contravaloarea îmbunătăţirilor realizate de 

către Malus în baza Autorizaţiei de construire (adică, suma de 33.238 lei). 

6. În prezenta cauză, Reclamanta solicita obligarea PMBM la plata sumei de 1.000.000 lei cu titlu de despăgubiri pentru daune 

materiale şi morale aferente scăderii valorii Staţiei de carburanţi ca urmare a efectuării lucrărilor de către Malus în baza unei 

autorizaţii de construcţie emisă în mod ilicit în opinia Reclamantei de către PMBM . 

3. COMENTARII SPECIFICE PRIVIND

A.
Aspecte de ordin

procedural

1. Cu privire la excepţia prematurităţii acţiunii dată fiind lipsa procedurii concilierii directe, astfel cum aceasta 

este definită de art. 7201 Cod procedură civilă – excepţie invocată de Primărie.

2. Având în vedere specificul litigiului supus analizei (i.e. despăgubiri solicitate ca urmare a revocării unui act administrativ),

apreciem că acesta nu se încadrează în sfera litigiilor comerciale, fiind un litigiu de contencios administrativ, astfel încât, 

excepţia prematurităţii invocată de către Primărie este neîntemeiată, nefiind aplicabile în speţă dispoziţiile art. 720 ind. 1 Cod 

Procedură Civilă. Cu privire la cererea de chemare în garanţie. Primăria a formulat cererea de chemare în garanţie a 

Solicitantului Malus. Apreciem că introducerea în cauză a Malus este legală şi pe deplin întemeiată, faţă de prevederile art. 46 

alin. 4 din Ordinul nr. 839/2009 privind Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, potrivit cărora: 

„În temeiul prevederilor art. 7 alin. 9 din Lege (s.n. Legea nr. 50/1991), autoritatea administraţiei publice 
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locale/competente, potrivit Legii, emitentă a autorizaţiei de construire/desfiinţare, nu este responsabilă pentru 

eventualele prejudicii ulterioare cauzate de existenţa la momentul emiterii actului a unor litigii aparţinând 

solicitantului, aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, privind imobilul - teren şi/sau construcţii -, situaţie în care 

responsabilitatea revine exclusiv solicitantului, cu excepţia cazului în care litigiul a fost notat în cartea funciară şi este 

evidenţiat în extrasul de carte funciară depus de solicitant.”

Având în vedere că, din documentele transmise, nu rezultă că litigiul cu privire la dobândirea dreptului de proprietate asupra 

Staţiei de carburanţi ar fi fost notat în Cartea funciară, apreciem că, în mod corect, Primăria a solicitat introducerea 

Solicitantului în cauză şi solicitarea obligării acestuia la plata despăgubirilor aferente eventualelor prejudicii cauzate prin 

propria faptă. 

3. Cu privire la viciile de formă ale cererii de chemare în judecată

PMBM ar fi trebuit în opinia noastră să ceară instanţei să precizeze, sub sancţiunea art.1551 Cod procedură civilă cât anume din 

suma solicitată reprezintă daune materiale şi cât anume daune morale. 

B.
Argumente de ordin

substanţial 

1. Prin întâmpinarea depusă PMBM a arătat că, dosarul de solicitare a Autorizaţiei de construire era complet întocmit la data 

soluţionării cererii de acordare a Autorizaţiei de construire, având în vedere că Solicitantul a depus în susţinerea dreptului său 

de proprietate, extrasul din cartea funciară în care acesta figura ca şi proprietar al construcţiilor aflate pe terenul proprietatea 

sa, ceea ce ar trebui  implicit să se refere în opinia noastră, din perspectiva PMBM în contextul emiterii Autorizaţiei de 

construire şi la  Staţia de carburanţi.  

2. În egală măsură, Primăria nu formulează apărări cu privire la întinderea prejudiciului şi natura acestuia. Mai precis, nu se 

atrage atenţia instanţei de judecată asupra caracterului generic al afirmaţiilor Reclamantului cu privire la elementele 

constitutive ale răspunderii civile delictuale, Reclamantul limitându-se la invocarea şi enumerarea acestora, fără a face referire 

la întinderea prejudiciului moral şi nici la legătura de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu moral şi material pretins a fi 

cauzat. Astfel, în opinia noastră, ar fi putut fi aduse în atenţia instanţei următoarele aspecte: 

a. Fapta ilicită nu există.

 Argumentul ce trebuie adus în această construcţie juridică vizează dovedirea faptului că, la momentul emiterii Autorizaţiei de 

construire, din documentele depuse de Malus şi din cercetările proprii, a rezultat ca Malus este proprietar al Staţiei de 

carburanţi, în aşa fel încât Primăria, în mod legal şi temeinic, a emis Autorizaţia de construire şi ca atare caracterul ilicit al 

faptei este pe deplin înlăturat.  
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 Mai mult, inexistenţa caracterului ilicit al faptei se poate deduce şi din împrejurarea că, la acest moment, dreptul de proprietate 

al Solicitantului asupra Staţiei de carburanţi a fost în mod retroactiv consolidat, prin pronunţarea Sentinţei de dobândire, astfel 

încât la data obţinerii Autorizaţiei de construire, Malus era proprietarul construcţiei ca efect al accesiunii. În acest sens, 

apreciem că dreptul de proprietate asupra Staţiei de carburanţi, constatat de către instanţă prin Sentinţa de dobândire, a fost 

dobândit de către Malus cu efect retroactiv de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra terenului. În concret, faţă de 

efectele declarative ale Sentinţei de dobândire, devenită irevocabilă în data de 29.11.2010, apreciem că, dreptul de proprietate 

al Solicitantului Malus asupra Staţiei de carburanţi a fost consolidat retroactiv, începând cu data încheierii actului translativ de 

proprietate cu privire la teren. În consecinţă, la data pronunţării Sentinţei de dobândire, dreptul de proprietate al 

Reclamantului - SC L.K.W Mihai&Trans SRL - asupra Staţiei de carburanţi a fost desfiinţat retroactiv şi, ca atare, se poate 

considera că la momentul introducerii prezentei acţiuni (i.e. 28.12.2010), Reclamantul nu poate fi considerat proprietarul 

Staţiei de carburanţi la data emiterii Autorizaţiei de construire şi realizării lucrărilor de modernizare.  

 Cu privire la faptul revocării Autorizaţiei de construire, PMBM ar putea invoca faptul că aceasta nu reprezintă per se o

recunoaştere a caracterului ilicit al acesteia, respectiv existenţa unei fapte ilicite. Dimpotrivă, credem că PMBM poate susţine 

că a dat dovadă de bună-credinţă şi a reacţionat prompt, atunci când a fost sesizată cu o cerere din partea Reclamantului în 

care acesta reclama faptul că Malus n-ar fi fost proprietarul construcţiei. Drept urmare, în acest caz, faptul revocării 

Autorizaţiei de construire nu constituie o recunoaştere a propriei culpe în emiterea actului administrativ, ci dimpotrivă, o 

manifestare în sensul remedierii oricăror deficienţe, chiar şi potenţiale, deşi acestea nu au fost cunoscute şi nici nu puteau fi 

cunoscute de Primărie. De altfel, credem că PMBM ar putea chiar invocă şi faptul că în lipsa anulării Autorizaţiei de construire 

de către o instanţă de judecată, emiterea sa nu poate fi declarată ilicită de către instanţa de judecată pe cale incidentală în 

prezentul dosar, întrucât se bucură de prezumţia de legalitate şi validitate iar o eventuală acţiune în anularea sa ar fi lipsită de 

interes şi tardivă. 

 În subsidiar, chiar şi în situaţia în care instanţa ar considera că emiterea Autorizaţiei de construire constituie 

o faptă ilicită, apreciem că PMBM ar putea invoca împrejurarea că aceasta se datorează în exclusivitate 

conduitei culpabile a Malus (care s-a prezentat drept proprietar al Staţiei de carburanţi) şi drept urmare acesta este 

singurul ce poate fi obligat la despăgubiri. În susţinerea acestei teze, PMBM poate face apel la (i) documentele depuse de Malus 

din care rezultă calitatea de proprietar a acestuia raportat la (ii) dispoziţiile legale invocate de Primărie pe calea întâmpinării, 

potrivit comentariilor din Secţiunea 2 de mai sus. Aceasta ar antrena deci răspunderea Malus în temeiul cererii de chemare în 

garanţie formulate de PMBM 

b. Prejudiciul nu există. 
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 Faţă de conţinutul cererii de chemare în judecată, apreciem că Reclamanta solicită obligarea Primăriei la plata contravalorii 

diminuării valorii despăgubirilor primite de către acesta ca urmare a admiterii acţiunii formulate de Malus de constatare a 

dobândirii dreptului de proprietate asupra Staţiei de carburanţi prin accesiune (chiar dacă este adevărat există o discrepanţă 

majoră între suma solicitată de 1.000.000 lei şi suma de 33.328 lei, în baza căreia se construieşte argumentarea juridică a 

cauzei de către Reclamantă, cu precizarea că valoarea concretă a prejudiciului va rezulta din expertiza ce ar urma să fie 

administrată). 

 În vederea combaterii acţiunii Reclamanta, apreciem că trebuie formulate apărări în funcţie de modul în care aceasta înţelege 

să invoce prejudiciul cauzat ca urmare a desfăşurării (i) lucrărilor de modernizare care făceau obiectul Autorizaţiei de 

construire (aşa cum pare din cuprinsul acţiunii, cum este ea formulată acum) sau/şi (ii) lucrărilor  de demolare care ar fi fost 

efectuate de către Malus  ca urmare a emiterii Autorizaţiei de construire. Astfel, deşi din conţinutul cererii de chemare în 

judecată s-ar putea deduce că Reclamantul a înţeles să aleagă prima variantă, în ambele cazuri, Primăria ar putea formula

următoarele apărări: 

(i) În cazul în care Reclamantul pretinde contravaloarea prejudiciului cauzat ca urmare a lucrările de 

modernizare realizate în respectarea Autorizaţiei de construire, având în vedere comentariile noastre din

cuprinsul punctului C de mai sus, PMBM ar fi îndreptăţită să se prevaleze de dispoziţiile Sentinţei de dobândire şi să arate 

instanţei că un asemenea prejudiciu nu există. În concret, PMBM ar putea învedera instanţei că Reclamantul nu a fost 

prejudiciat în nici un fel prin emiterea Autorizaţiei de construire, lucrările de modernizate nediminuând în nici un fel 

valoarea iniţială a construcţiei, ci, dimpotrivă, majorând valoarea acesteia.  

(ii) În cazul în care Reclamanta ar pretinde (şi) contravaloarea prejudiciului cauzat ca urmare a lucrările de 

demolare, în ipoteza în care aceste lucrări ar excede Autorizaţiei de construire şi nu ar fi fost autorizate 

de PMBM, apreciem că PMBM ar putea invoca lipsa calităţii procesuale pasive, având în vedere că pretinsul prejudiciu 

cauzat de acţiunile de demolare nu se datorează faptului emiterii Autorizaţiei de construire, excedând conţinutului 

acesteia, în aşa fel încât PMBM nu ar fi ţinută de nici un fel de conduita nelegală şi cauzatoare de prejudicii a 

Solicitantului.

Menţionăm că, raţionamentul mai sus menţionat este valabil numai în situaţia în care Autorizaţia de construire nu a îndreptăţit 

Solicitantul să efectueze lucrări de demolare. În caz contrar, situaţia existenţei şi întinderii prejudiciului ar urma să fie stabilite 

prin raportare directă la valoarea iniţială a Staţiei de carburanţi şi valoarea diminuată a acesteia ca urmare a realizării lucrărilor de 

demolare.

În toate cazurile, cu privire la acoperirea prejudiciului moral adus unei persoane juridice, menţionăm că, faţă de 

natura pretinsei fapte ilicite săvârşite de PMBM (i.e. emiterea unui act administrativ), faţă de împrejurarea că întinderea 
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prejudiciului moral nu a fost precizată de către Reclamant, faţă de împrejurarea că prejudiciul moral nu a fost în nici un moment 

probat de către Reclamanta, faţă de împrejurarea că titlul de proprietate al acesteia a fost desfiinţat retroactiv, în aşa fel încât 

izvorul prejudiciilor morale nu mai subzistă la momentul formulării prezentei acţiuni, solicitarea Reclamantei cu privire la 

acordarea daunelor morale, este neîntemeiată. În plus, practica instanţelor judecătoreşti din România cu privire la acordarea de 

despăgubiri pentru prejudicii morale este destul de limitată, în special atunci când vine vorba de persoane juridice (care în esenţă, 

nu prea au aptitudinea de a suferi ele însele asemenea prejudicii), sumele acordate în cazuri excepţionale fiind cel mai adesea 

limitate (de aceea ar trebuia ca PMBM să cunoască suma concretă pretinsă de Reclamant în această cauză cu acest titlu). 

c. Legătura de cauzalitate între prejudiciu şi fapta ilicită.  

Din coroborarea celor arătate mai sus, rezultă în opinia noastră că se poate susţine lipsa oricărei legături de cauzalitate: 

 între fapta ilicită şi prejudiciul pretins a fi cauzat ca urmare a realizării activităţii de modernizare, având în vedere că emiterea 

Autorizaţiei de construire a condus la majorarea valorii Staţiei de carburanţi, şi în nici un caz la diminuarea valorii acesteia şi 

implicit Reclamantul nu poate dovedi o legătură între fapta emiterii Autorizaţiei de construire şi un pretins prejudiciu care în 

realitate nu există. 

 între fapta ilicită şi prejudiciul pretins a fi cauzat ca urmare a realizării activităţii de demolare, având în vedere că lucrările au 

fost efectuate de către Solicitant fără a fi autorizat de către PMBM şi, ca atare, nu există nicio legătură între fapta emiterii 

Autorizaţiei de construire şi un pretins prejudiciu cauzat prin fapta nelegală a PMBM. 

C. Probe administrate

1. Din cuprinsul acţiunii, se poate observa că Reclamanta intenţionează să probeze prejudiciul material ce i-a fost adus prin 

administrarea probei cu expertiză evaluatorie, făcând în acest sens referire la Raportul de expertiză tehnică judiciară efectuat 

de către expertul Crucin Elena în dosarul nr.5181/100/2008 mai sus menţionat, prin care expertul ar fi constatat că valoarea 

construcţiei ar fi fost diminuată cu 33.238 lei. Or, deşi nu deţinem raportul de expertiză arătat, din cuprinsul Sentinţei de 

dobândire se desprinde cu evidenţă faptul că expertul a stabilit că lucrările de modernizare au fost realizate şi au adus 

un plus de valoare Staţiei de carburanţi, evaluat la suma de 33.238 lei, iar nu a cauzat diminuarea valorii acesteia.

2. Astfel, raţionamentul instanţei urmare căruia aceasta a decis reducerea cuantumului despăgubirilor 

datorate de către Malus Reclamantului - SC L.K.W Mihai&Trans SRL -, ca urmare a admiterii acţiunii de constatare a 

dobândirii dreptului de proprietate asupra Staţiei de carburanţi, prin scăderea contravalorii îmbunătăţirilor aduse 

de către Malus construcţiei din valoarea totală a Staţiei de carburanţi, apare ca fiind logic, având în vedere 

că: 

 Expertiza a stabilit că valoarea totală a Staţiei de carburanţi este de 104.791 lei, incluzând lucrările de modernizare efectuate 

de Solicitat în baza Autorizaţiei de construire; 
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 Expertiza a stabilit că valoarea totală a îmbunătăţirilor aduse de către Malus se ridică la 33.238 lei; 

 Expertiza a stabilit valoarea iniţială a Staţiei de carburanţi, anterior efectuării lucrărilor de modernizare, prin scăderea 

contravalorii îmbunătăţirilor aduse din valoarea totală a Staţiei de carburanţi. 

3. Drept urmare, diminuarea despăgubirilor primite nu echivalează cu diminuarea valorii construcţiei ci, dimpotrivă, diminuarea 

a fost efectuată pentru stabilirea exactă a valorii reale a Staţiei de carburanţi, aspect reţinut de instanţă şi menţinut irevocabil 

prin hotărârea instanţei de recurs. 

4. Pe cale de consecinţă, se poate susţine lipsa de utilitate, pertinenţă şi concludentă a probei cu expertiza judiciară în evaluare a 

prejudiciilor cauzate de către Malus, în condiţiile în care a fost statuat, prin hotărâre definitivă şi irevocabilă, 

pronunţată în contradictoriu cu Reclamantul, că lucrările efectuate de Solicitant în baza Autorizaţiei de 

construire au adus un plus de valoare Staţiei de carburanţi şi, în nici un caz, nu au cauzat diminuarea valorii 

acesteia.

D. Soluţia instanţei N/A

4.
Alte chestiuni

relevante

4. CU PRIVIRE LA LEGALITATEA DISPOZIŢIEI DE REVOCARE 

Potrivit art. 1 alin. 6 din Legea nr. 554/2004, „Autoritatea publică emitentă a unui act administrativ unilateral nelegal poate să 

solicite instanţei anularea acestuia, în situaţia în care actul nu mai poate fi revocat întrucât a intrat în 

circuitul civil şi a produs efecte juridice. În cazul admiterii acţiunii, instanţa se pronunţă, dacă a fost sesizată prin cererea 

de chemare în judecată, şi asupra validităţii actelor juridice încheiate în baza actului administrativ nelegal, precum şi asupra 

efectelor juridice produse de acestea. Acţiunea poate fi introdusă în termen de un an de la data emiterii actului.”

Din cuprinsul Sentinţei de acordare rezultă că, în contra afirmaţiilor PMBM din cuprinsul Dispoziţiei de revocare, Autorizaţia de 

construire a intrat în circuitul civil şi a produs efecte juridice, în aşa fel încât, în lumina prevederilor legale mai sus menţionate, 

PMBM era obligată să solicite anulare acesteia în faţa instanţei de judecată, iar nu să dispună revocarea sa (ocazie cu care s-ar fi 

putut expune riscului anulării Dispoziţiei de revocare de către instanţa de judecată şi, eventual, a plăţii de daune în favoarea 

Malus).

Suplimentar, considerăm că, în lipsa revocării Autorizaţiei de construire, poziţia procesuală a Primăriei în litigiu, în situaţia în care 

Malus a depus documente din care rezulta calitatea sa de proprietar al Staţiei de carburanţi, ar fi fost mai bine caracterizată. 
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Nr

Crt.
NR. DOSAR PĂRŢI OBIECT FAZA PROCESUALĂ INSTANŢA 

STADIU PROCESUAL

CURENT

1.
Dosar nr.

5583/100/2010

RECLAMANT: Pusztay

Tiberiu

PÂRÂT:

Municipiul Baia Mare prin

Primar

Constatarea

intervenirii

aprobării tacite 

pentru autorizaţie 

de construire

Fond Tribunalul Maramureş 
Soluţionat definitiv şi 

irevocabil prin Sentinţa 

civilă nr. 

4257/28.10.2010,

nerecurată 

Apel Nu e cazul

Recurs Nu a fost exercitat

Contestaţie în 

anulare
Nu e cazul

Revizuire Nu e cazul

2.
Scurtă descriere a 

cauzei

La data de 30.06.2010, Reclamantul a înregistrat cererea de emitere a autorizaţiei de construire pentru executarea unui gard 

împrejmuitor („Cererea”). Întrucât nu a primit nici un răspuns la Cerere, la data de 20.10.2010, Reclamantul a formulat cererea de 

chemare în judecată, invocând prevederile art. 3 alin. 1 lit. b din OUG nr. 27/2003, potrivit cărora: 

„procedura de aprobare tacită - procedura prin care autorizaţia de construire este considerată acordată, dacă autoritatea 

administraţiei publice nu răspunde solicitantului în termenul prevăzut de lege pentru emiterea respectivei autorizaţii”

În apărare, Primăria a invocat, între altele, prevederile art. 6 alin. 31 din OUG nr. 27/2003, conform cărora, 

„La depunerea cererii privind eliberarea sau reînnoirea autorizaţiei, solicitantul va primi, în scris, din partea autorităţii 

administraţiei publice, pe lângă numărul şi data înregistrării cererii, şi informaţii exprese cu privire la termenul legal de 

soluţionare a acesteia, cu menţiunea că cererea respectivă este supusă sau nu procedurii aprobării tacite”.

De asemenea, Primăria a motivat că, în realitate, la data de 29.07.2010, reprezentanţii Primăriei au emis avizul nefavorabil pentru 

autorizaţia de construire solicitată, pe care l-au comunicat către Compartimentul Informare Cetăţeni de unde Reclamantul ar fi avut 

obligaţia să-l ridice.  

3. COMENTARII SPECIFICE PRIVIND

A.
Aspecte de ordin

procedural
 Nu au fost invocate chestiuni prealabile care necesitau a fi discutate anterior soluţionării pe fond a acţiunii 

B.
Argumente de ordin

substanţial 

 Prin întâmpinarea depusă, reprezentanţii Primăriei au invocat: 

 Împrejurarea că reclamantul era obligat să ridice avizul negativ de la Compartimentul Informare Cetăţeni, fără a indica vreun text 

legal care să instituie această obligaţie, invocând pe calea dezbaterilor orale practica administrativă obişnuită a Primăriei, 
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cunoscută de petiţionari, conform căreia, aceştia din urmă ar fi obligaţi să verifice existenţa unui răspuns la cererea de acordare a 

autorizaţiei de construire, în vederea evitării pierderii documentaţiei originale; 

 Argumente în susţinerea netemeiniciei Cererii Reclamantului întemeiate pe art. 6 alin. 31 din OUG nr. 27/2003, text legal care nu

era în vigoare la momentul depunerii cererii de acordare a autorizaţiei de construire, fiind adoptat de către legiuitor ulterior, şi 

care nu putea sta la baza soluţionării litigiului, potrivit principiului aplicării imediate a legii şi principiul neretroactivităţii legii 

civile, astfel cum acestea sunt instituite de prevederile art. 15 alin. 2 din Constituţia României. 

C. Probe administrate  Ambele părţi au solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri 

D. Soluţia instanţei

In urma analizării cererii de chemare în judecată şi a întâmpinării depuse de către reprezentanţii Primăriei, instanţa a constatat: 

 Lipsa unui temei legal cu privire la argumentele Primăriei referitoare la obligaţia reclamantului de a se deplasa la sediul 

Compartimentului de Informare Cetăţeni, în vederea ridicării avizului nefavorabil emis de Primărie şi necomunicat Reclamantului; 

 Existenţa obligaţiei legale de comunicare a răspunsului Primăriei la cererea de acordare a autorizaţiei de construire sau a notificării 

de solicitare documente necesare, în condiţiile art. 7 şi art. 11 din OUG nr. 27/2003, către reclamant, în termenul legal de 30 de 

zile;

 Inaplicabilitatea prevederilor art. 6 alin. 31 din OUG nr. 27/2003 invocate de către Primărie, având în vedere că prevederile legale 

nu erau în vigoare la data depunerii Cererii;

 Incidenţa prevederilor art. 7 din OUG nr. 27/2003 cu privire la incidenţa aprobării tacite a autorizaţiei de construire, având în 

vedere faptul că Primăria a recunoscut necomunicarea răspunsului către Reclamant în termenul legal de 30 de zile; 

În consecinţă, pentru toate aceste motive, instanţa a dispus admiterea acţiunii şi obligarea Primăriei la eliberarea autorizaţiei de 

construire în favoarea Reclamantului pentru executarea unui gard împrejmuitor pe terenul situat în Baia Mare, Str. 9 Mai. Totodată, 

instanţa a obligat Primăria la plata cheltuielilor de judecată de 1.000 de lei. 

4.
Alte chestiuni

relevante

1. Cu privire la invocarea prevederilor art. 6 alin. 31 din OUG nr. 27/2003 în susţinerea nelegalităţii acţiunii intentate de către 

reclamant.

Menţionăm că, chiar şi în situaţia în care texul legal invocat ar fi fost în vigoare la momentul depunerii Cererii şi, din acest punct de 

vedere, ar fi fost în mod corect invocat de către Primărie, acesta nu ar fi putut reprezenta un argument valabil în susţinerea poziţiei 
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Primăriei care să conducă la respingerea acţiunii reclamantului. Aceasta întrucât chestiunea în funcţie de care urma să se determine 

temeinicia sau netemeinicia acţiunii Reclamantului consta în (i) stabilirea termenului legal în care Cererea Reclamantului trebuia să 

fie soluţionată de către Primărie şi (ii) obligativitatea comunicării către Reclamant de către Primărie a răspunsului la Cerere, în 

termenul legal menţionat.  

Or, prin art. 6 alin. 31 din OUG nr. 27/2003, niciuna dintre chestiunile în discuţie nu este elucidată. Astfel, prevederile legale invocate 

vizează comunicarea de către Primărie a termenului de soluţionare al Cererii, precum şi dacă autorizaţia solicitată este, sau nu supusă 

aprobării tacite, în condiţiile legii. În speţă, având în vedere că Primăria nu contestă (i) întinderea termenului de soluţionare (i.e. 30 

de zile) şi mai mult din actele de la dosar nu rezultă că s-ar fi acordat un alt termen si nici (ii) aplicabilitatea aprobării tacite, în 

condiţiile legii, apreciem că invocarea textului legal menţionat nu este de natură să aducă un plus de temeinicie apărărilor Primăriei, 

nefiind util soluţionării cauzei. 

2. Cu privire la cheltuielile de judecată.  

Având în vedere că, în speţă, nu a fost administrat un probatoriu care să genereze cheltuieli de judecată suplimentare, apreciem că 

suma de bani solicitată de reclamant ca şi cheltuieli de judecată, reprezintă integral onorariu de avocat. 

În acest sens, apreciem că, în lumina prevederilor art. 274 alin. 3 Cod procedură civilă, reprezentanţii Primăriei erau îndreptăţiţi să 

solicite şi să obţină reducerea onorariului avocaţial, având în vedere: 

 Gradul scăzut al dificultăţii speţei (redactare cerere de chemare în judecată sumară, problematica de drept dedusă judecăţii); 

 Munca depusă de avocat în litigiu (cererea de chemare în judecată a fost judecată la un singur termen, nefiind necesară 

administrarea unui probatoriu complex)

3. Cu privire la calea de atac.

Din informaţiile puse la dispoziţie, nu rezultă că Primăria a atacat Sentinţa Tribunalului Maramureş cu recurs, deşi această cale de 

atac este prevăzută de lege, iar Primăria a pierdut în primă instanţă. 
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Nr

Crt.
NR. DOSAR PĂRŢI OBIECT

FAZA

PROCESUALĂ 
INSTANŢA 

STADIU PROCESUAL

CURENT

1.
Dosar nr.

1175/182/2009

RECLAMANT:

S.C. OMNIASIG S.A.

PÂRÂŢI: 

Municipiul Baia Mare prin Primar

S.C. DRUSAL S.A.

S.C. VITAL S.A.

Acţiune în 

regres

Fond

Judecătoria Baia Mare 

Primul ciclu procesual –

Sentinţa civilă nr. 10777 din 

14 decembrie 2009
Soluţionat definitiv şi 

irevocabil prin Decizia

civilă nr. 

355/R/16.04.2010,

pronunţată de Tribunalul 

Maramureş, irevocabilă 

Apel n/a

Recurs

Tribunalul Maramureş 

Al doilea ciclu procesual -

Decizia civilă nr. 

355/R/16.04.2010

Contestaţie în 

anulare
Nu e cazul

Revizuire Nu e cazul

2.
Scurtă descriere a 

cauzei

In anul 2006, SC OMNIASIG SA (în continuare „OMNIASIG”) a fost obligată la plata sumei de 1.373,36 lei, ca urmare a cererii de 

despăgubire formulată de asiguratul Popescu Mihail, reprezentând contravaloarea reparaţiilor efectuate la autoturismul asiguratului 

rezultate în urma unui eveniment rutier petrecut din cauza unei gropi nesemnalizate în carosabil.

OMNIASIG a înţeles să achite contravaloarea reparaţiilor, iar la data de 21.05.2007, a transmis Primăriei  o notificare cu privire la 

concilierea prealabilă directă, prin care a învederat Primăriei că aceasta datorează OMNIASIG suma de 1.373,36 lei, apreciind că 

Primăria era răspunzătoare de producerea pagubei (avarierea autoturismului).   

În răspuns la notificarea transmisă, Primăria a emis adresa nr. 12737/10.05.2007, prin care comunica OMNIASIG că nu Primăria este 

entitatea responsabilă, solicitând societăţii să îşi îndrepte pretenţiile împotriva SC DRUSAL SA, entitatea responsabilă în cazul 

producerii evenimentelor rutiere cauzate de starea necorespunzătoare a drumului public, conform prevederile 

contractului de execuţie lucrări nr. 10.595/19.04.2006.

La data de 11.02.2009, OMNIASIG a formulat o acţiune în regres împotriva, 
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- Primăriei Baia Mare, în calitate de proprietar la drumurilor publice; 

- SC DRUSAL SA, în calitate de executant al lucrărilor publice pe tronsonul respectiv; 

- SC VITAL SA, în calitate de proprietar al reţelei apă-canal; 

Prin care a solicitat instanţei obligarea pârâtelor, în solidar, la plata contravalorii reparaţiilor, în cuantum de 1.373,36 lei, cu motivarea 

că despăgubirile s-au născut şi au fost achitate de către OMNIASIG, întrucât proprietarul drumurilor publice şi executanţii lucrărilor 

publice nu şi-au îndeplinit obligaţiile legale de semnalizare a obstacolelor aflate pe calea carosabilă care pun în pericol siguranţa 

circulaţiei. 

Prin Sentinţa civilă nr. 10777 din 14 decembrie 2009, Judecătoria Baia Mare a admis cererea formulată de OMNIASIG şi a obligat 

Primăria la achitarea sumei de 1.373,36 lei, cu titlu de despăgubiri şi a sumei de 119 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Împotriva 

sentinţei pronunţate de Judecătoria Baia Mare, Primăria a formulat recurs în faţa Tribunalului Maramureş. În urma soluţionării 

recursului, Tribunalul Maramureş a admis calea de atac promovată de Primărie, modificând hotărârea primei instanţe, în sensul 

respingerii acţiunii împotriva Primăriei şi obligării SC DRUSAL SA la plata sumei de 1.373,36 lei şi a sumei de 119 lei.  

3. COMENTARII SPECIFICE PRIVIND

A.
Aspecte de ordin

procedural

Primăria a formulat o cerere de chemare în garanţie a SC INTRACOM SA, în calitate de executant al lucrărilor de betonare a străzii 

Grănicerilor din Baia Mare. Ulterior introducerii în cauză a SC INTRACOM SA, reprezentanţii Primăriei au constatat, pe baza 

propriului răspuns emis anterior şi prezentat instanţei, că INTRACOM nu a executat lucrări de betonare a străzii Grănicerilor, motiv 

pentru care a hotărât renunţarea la propria cerere de chemare în garanţie. 

Primăria a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive şi lipsa capacităţii procesuale a Primăriei; 

B.
Argumente de ordin

substanţial 

 În faţa Judecătoriei Baia Mare 

Cu privire la fondul cauzei, menţionăm că, împotriva cererii de chemare în judecată formulată de OMNIASIG, Primăria a formulat 

întâmpinare, prin care a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată formulată de OMNIASIG, invocând, de această dată, 

prevederile contractului de execuţie lucrări nr. 10.595 din data de 19.04.2006, încheiat cu SC INTRAROM SA şi 

solicitând instanţei să constate că această din urmă societate era responsabilă pentru eventualele pagube produse ca urmare a stării 

tehnice necorespunzătoare a drumului public. În acest sens, Primăria a formulat o cerere de chemare în garanţie a SC INTRAROM SA. 

Ulterior, în cursul dezbaterilor în faţa instanţei de fond, la dosarul cauzei a fost depus răspunsul Primăriei, prin care instituţia 

menţiona că în perioada 2005-2007, aceasta nu a avut încheiat un contract pentru executarea lucrărilor de betonare 
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pentru strada Grănicerilor din Baia Mare, iar, în aceste condiţii, SC INTRAROM SA nu poate fi ţinută responsabilă pentru starea 

tehnică carosabilului şi, în consecinţă, această societate nu datorează plata contravalorii pagubei rezultate ca urmare evenimentului 

rutier.

În aceste condiţii, Primăria a renunţat la propria cerere de chemare în garanţie formulată împotriva SC INTRAROM 

SA.

Menţionăm că, din înscrisurile aflate la dosar, Primăria nu a stăruit la evidenţierea contractului de executări lucrări încheiat cu SC 

DRUSAL SA, la care a făcut referire iniţial, prin răspunsul la plângerea prealabilă, limitându-se, în principal, la indicarea contractului 

încheiat cu SC INTRAROM SA şi omiţând să observe că, potrivit propriilor adrese, acest agent economic nu avea contract pentru 

betonarea străzii în perioada în care s-a produs accidentul. 

În consecinţă, se observă o inconsecvenţă şi o incoerenţă în apărările Primăriei care, în faza concilierii, a decis indicarea SC DRUSAL 

SA ca fiind agentul economic responsabil, urmând ca, în faza litigioasă, să decidă indicarea SC INTRAROM SA ca fiind agentul 

economic responsabil, şi să solicite chemarea acestuia în garanţie, iar ulterior să constate că nu avea contract încheiat cu acesta şi să 

renunţe la propriul demers procedural de introducere în cauză. 

Cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocate, din înscrisurile furnizate rezultă că instanţa a considerat că 

indicarea Primăriei ca fiind parte în proces şi nu a Municipiului Baia Mare, prin Primar, este o eroare materială şi a dispus rectificarea 

acesteia şi citarea Municipiului Baia Mare în mod corespunzător.   

Pentru a da putere excepţiei, apreciem că Primăria trebuia să pună în vedere părţii să îşi precizeze cadrul procesual şi să indice în scris 

şi în mod expres împotriva cărei entităţi îşi îndreaptă pretenţiile şi, în măsura în care partea nu înţelege să îşi modifice cererea de 

chemare în judecată în sensul introducerii în cauză a Municipiului Baia Mare, prin Primar, Primăria să invoce excepţia lipsei calităţii 

procesuale pasive. În această situaţie, demersul procedural al Primăriei ar fi pe deplin fundamentat, iar instanţa, în temeiul principiului 

disponibilităţii, ar fi obligată să ia act de poziţia reclamantului şi să dispună admiterea excepţiei şi respingerea acţiunii. 

 În faţa Tribunalului Maramureş 

Împotriva sentinţei pronunţate de Judecătoria Baia Mare, Primăria a formulat recurs, prin care: 
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  Invoca dispoziţiile contractului de execuţie lucrări încheiat cu SC DRUSAL SA, indicând, de această dată, că această societate este 

responsabilă pentru starea tehnică a drumurilor publice, având în vedere că, potrivit prevederilor contractuale, responsabilitatea 

producerii unui eveniment rutier ca urmare a stării tehnice necorespunzătoare a drumurilor, revine în totalitate SC DRUSAL SA; 

 Învederează instanţei de recurs că, SA DRUSAL SA era obligată să gestioneze, să întreţină şi să semnalizeze în mod corespunzător 

obstacolele aflate pe partea carosabilă a străzilor din municipiul Baia Mare în perioada de valabilitate a contractului; 

 Învederează instanţei că, potrivit prevederilor contractuale, în cazul producerii unui eveniment rutier, SC DRUSAL SA răspunde 

din punct de vedere administrativ, contravenţional, civil sau penal.  

C. Probe administrate

Ambele părţi au solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri; 

În faţa primei instanţe, Primăria a invocat, pe de o parte, contractul de execuţie lucrări încheiat cu SC INTRAROM SA (care nu 

producea efecte în perioada în care s-a produs evenimentul rutier) şi, pe de altă parte, contractul încheiat cu SC DRUSAL SA. 

În faţa instanţei de recurs, Primăria a invocat, în exclusivitate contractul de execuţie lucrări încheiat cu SC DRUSAL SA; 

D. Soluţia instanţei 

 Soluţia instanţei de fond 

În urma analizării cererii de chemare în judecată şi a întâmpinării depuse de către reprezentanţii Primăriei şi de către ceilalţi pârâţi, 

instanţa: 

 A luat act de cererea de renunţare la chemarea în garanţie a SC INTRAROM SA formulată de Primărie; 

 A constatat că, potrivit legii, răspunderea pentru semnalizarea corespunzătoare a obstacolelor de pe partea carosabilă revine 

administratorului drumului public, respectiv, Municipiului Baia Mare;

 A constatat că pretenţiile OMNIASIG faţă de SA DURAL SA nu sunt întemeiate întrucât, deşi contractul de execuţie lucrări era 

încheiat cu acesta din urmă din anul 2006, lucrările de execuţie nu au fost începute la data producerii evenimentului rutier; 

În consecinţă, instanţa a dispus admiterea acţiunii şi obligarea Primăriei la plata sumei de 1.373,76 lei, cu titlu de despăgubiri şi la plata 

cheltuielilor de judecată de 119 lei. 

 Soluţia instanţei de recurs 

În  urma analizării recursului, Tribunalul Maramureş a constatat că: 

 Deşi, potrivit prevederilor legale, responsabilitatea întreţinerii stării carosabilului revine administratorului drumului public, în 

speţă, Municipiului Baia Mare, prin încheierea contractului de execuţie lucrări aceste responsabilităţi au fost transmise SA DRUSAL 

SA;

 Răspunderea pentru nesemnalizarea corespunzătoare a obstacolelor ori lucrărilor care se execută pe drumurile publice revine SA 
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DRUSAL SA;

În consecinţă, instanţa de recurs a admis recursul formulat de Primărie, a modificat sentinţa pronunţată de Judecătoria Baia Mare, în 

sensul respingerii acţiunii OMNIASIG faţă de Primărie şi admiterea acţiunii faţă de SC DRUSAL SA, cu obligarea acesteia din urmă la 

plata sumei de 1.373,36 lei şi a sumei de 119 lei. 

4.
Alte chestiuni

relevante

4. Cu privire la incoerenţa invocării contractelor de execuţie lucrări încheiate cu SC INTRAROM SA şi SA DRUSAL 

SA.

Astfel cum am arătat, apreciem că lipsa de continuitate a raţionamentului şi apărărilor Primăriei cu privire la persoana responsabilă cu 

privire la întreţinerea şi semnalizarea obstacolelor pe drumurile publice au putut conduce la pierderea procesului în faţa Judecătoriei 

Baia Mare. În acest sens, considerăm că, dacă Primăria continua referirile făcute în răspunsul la plângerea prealabilă cu privire la 

responsabilitatea SC DRUSAL SA şi în faza litigioasă, fără a atrage atenţia instanţei, în mod greşit, asupra existenţei unui alt pretins 

vinovat, respectiv SA INTRAROM SA, apreciem că probabilitatea câştigării litigiului încă din faza primei instanţe ar fi fost mult mai 

mare.

5. Cu privire la greşita chemare în garanţie a SC INTRAROM SA.  

Astfel cum a recunoscut şi Primăria în faţa Judecătoriei Baia Mare, instituţia a făcut o greşeală când a solicitat introducerea în cauză a 

SC INTRAROM SA, având în vedere că, din propriile evidenţe, această societatea nu a executat lucrări în perioada respectivă, fiind 

obligată să renunţe la judecata propriei cereri de chemare în garanţie, ceea ce a putut conduce la o decredibilizare a propriei poziţii.  

Mai mult, introducerea nejustificată în cauză a SC INTRAROM SA, urmată de renunţarea la judecată împotriva acesteia, a supus 

Primăria la riscul suportării cheltuielilor de judecată suportate de INTRAROM ca urmare a chemării sale în garanţie. În acest sens, deşi 

Primăria a renunţat la judecată, aceasta era pasibilă de achitarea cheltuielilor de judecată faţă de INTRAROM. 
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Nr

Crt.
NR. DOSAR PĂRŢI OBIECT FAZA PROCESUALĂ INSTANŢA 

STADIU PROCESUAL

CURENT

1. Golf Park N/A

Licitaţie ce are ca 

obiect vânzarea unui

teren aparţinând 

domeniului privat al

Municipiului,ce ar fi

trebuit urmată de 

concesionarea unui

teren aparţinând 

domeniului public al

Municipiului

Fond N/A

N/A

Apel N/A

Recurs N/A

Contestație in 

anulare
N/A

Revizuire N/A

2. Scurtă descriere a cauzei 

1. Prin hotărârea Consiliului Local nr. 526/2005 s-a aprobat vânzarea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de 

134,0562 Ha de păşune aparţinând domeniului privat al Municipiului Baia Mare şi concesionarea prin licitaţie 

publică a unei suprafeţe de 86,46 Ha aparţinând domeniului public al municipiului Baia Mare, în vederea realizării 

unei investiţii în domeniul turismului şi agrementului denumită „PARC TURISTIC”, în zona Baraj-Firiza-Varatec. 

2. Licitaţia a fost adjudecată de către S.C MARSTAR S.R.L. 

3. Tribunalul Maramureş, în dosarul nr. 800/2006, prin încheierea din 30 ianuarie 2006 a dispus suspendarea 

executării hotărârii până la primul termen în dosarul nr. 551/2006, respectiv 08.02.2006. 

4. La data de 30 martie 2006 S.C. Marstar S.R.L. a solicitat Primăriei Municipiului Baia Mare, respectând prevederile 

pct. I.8.3 din Caietul de sarcini,  încheierea contractului de vânzare cumpărare (cererea nr. 6814/15.03.2006), însă 

i s-a răspuns că încheierea acestui contract va trebui să fie amânată până la soluţionarea definitivă a dosarelor nr. 

55/2006 şi 800/2006, dosare ce aveau ca obiect terenul a cărei vânzare se solicită. 

5. Prin hotărârea Consiliului Local nr. 131/2006 s-a stabilit amânarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare, 

respectiv a operării transferul dreptului de proprietate asupra terenului afectat de PUZ aprobat prin HCL nr. 
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525/2005,  adjudecat prin licitaţie publică în favoarea S.C  Marstar S.R.L, până la soluţionarea litigiilor aflate pe 

rolul instanţelor de judecată având ca obiect acest teren. 

6. Potrivit unui proiect de hotărâre al Consiliul Local : „organizarea licitaţiei pentru concesionarea terenului cu 

destinaţie forestieră în suprafaţă de 86,46 ha, identificat prin anexă la HCL 526/2005 se va realiza numai în 

condiţiile exprimării acceptului adjudecatarului la încheierea contractului de vânzare cumpărare a suprafeţei 

aparţinând domeniului privat.” 

7. La data de 05.05.2010 S.C. Marstar S.R.L a trimis o adresă către Primăria Municipiului Baia Mare prin care 

învederează acesteia că nu solicită restituirea cauţiunii deoarece se consideră în continuare câştigătorul licitaţiei, 

cu toate prerogativele acestei calităţi şi comunică acesteia că nu există nici un temei legal care să stea la baza 

solicitării Primăriei de a i se pune la dispoziţie un cont în care să restituie garanţia de participare la licitaţie. 

8. Terenul nu a fost vândut întrucât în legătură cu acesta a existat un litigiu care avea ca obiect reconstituirea 

dreptului de proprietate în favoarea Asociaţiei ad-hoc Comuna Ferneziu şi în condiţiile în care modul de 

desfăşurare a licitaţiei a fost cercetat de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare, autoritatea 

contractantă considerând că această situaţie  se circumscrie celei de a exista un litigiu în faţa instanţelor 

judecătoreşti. 

9. La data de 11.03.2011 Primăria Municipiului Baia Mare prin intermediul adresei nr. 2428/11.03.2011 l-a informat 

pe domnul Hoban Ioan, asociat S.C.  Marstar S.R.L, faptul că din totalul de 1340,562 mp ce urmau a fi vânduţi 

către adjudecatara licitaţiei: 

 suprafaţa de 984,194 mp este în afara fondului forestier; 

 suprafaţa de 197,221mp este în afara perimetrului studiat în PUZ- „PARC TURISTIC-GOLF PARK”; 

 suprafaţa de 77,567 mp este afectată de pepinieră dendrologică (prin intermediul Caietului de sarcini  pct. III.3 

s-a stabilit că vor fi în sarcina cumpărătorului cheltuielile ocazionate de strămutarea pepinierei pe un 

amplasament stabilit de către vânzător); 

 suprafaţa de 81,512 mp este afectată de drumuri auto forestiere şi trasee de colectare material lemnos care nu 

pot fi înstrăinate – fac parte din domeniul public. 



STRICT CONFIDENŢIAL – SUB PRIVILEGIUL AVOCAT-CLIENT 

(176)

10. Prin intermediul aceleiaşi adrese Primăria Municipiului Baia Mare adresează d-lui Hoban rugămintea de a 

transmite datele necesare în vederea stabilirii suprafeţei de păşune ce va face obiectul vânzării. 

11. Date fiind noile condiţii, şi anume faptul că este necesar a se stabili suprafaţa de pădure ce urmează a face obiectul 

vânzării, s-a pus problema renunţării la a se încheia contractul de vânzare cumpărare. Potrivit celor afirmate de 

dna. Brad cu ocazia întrunirii comisiei nominalizată prin HCL 164/2010(PUZ „PARC TURISTIC GOLF PARK”), în 

data de 15.09.2010 susţine potrivit procesului verbal că dl. Hoban ar renunţa la a pune în operă PUZ-ul „cu rezerva 

să-şi recupereze banii (garanţia de participare la licitaţie) cu dobândă”. 

3. COMENTARII SPECIFICE PRIVIND

A. Aspecte de ordin procedural
N/A

B. Argumente de ordin substanţial 

1. Pentru o analiză a opţiunilor cu privire la licitaţia din data de 30.01.2006, este necesară stabilirea naturii actelor 

încheiate cu acest prilej.

2. Licitaţia finalizată prin Procesul verbal de adjudecare din data de 30.01.2006 a avut ca obiect, conform caietului de 

sarcini, „Vânzarea suprafeţei de 134,0562 ha de păşune, aparţinând domeniului privat al Municipiului Baia 

Mare, identificată cadastral conform anexei 1 […] în scopul realizării unei investiţii imobiliare complexe în 

domeniul agrementului şi turismului cu denumirea de Parc Turistic, conform P.U.Z. aprobat de Consiliul Local 

al Municipiului Baia Mare prin H.C.L. 525/ 19.12.2005”.

3. Potrivit art. 123 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, bunurile ce fac parte din domeniul privat 

sunt supuse dispoziţiilor de drept comun, dacă prin lege nu se prevede altfel. Art. 125 din aceeaşi lege prevede că  

vânzarea, concesionarea şi închirierea se fac prin licitaţie publică, organizată în condiţiile legii. 

4. Prin urmare, din punctul nostru de vedere, vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat al unităţilor 

administrativ – teritoriale se face prin licitaţie publică, organizată în condiţiile dreptului comun. Actele întocmite 

în cadrul acestei proceduri, precum şi contractul de vânzare – cumpărare ar urma să fie supuse normelor de drept 

privat şi nu celor de drept administrativ. Pe cale de consecinţă, considerăm că litigiile ce decurg dintr-o astfel de 

procedură ar fi de competenţa instanţelor de drept comun, şi nu instanţelor de contencios administrativ.  
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5. Astfel, în opinia noastră, Marstar S.R.L., în calitate de adjudecatar al terenului în cadrul procedurii de licitaţie, ar 

avea la dispoziţie o acţiune prin care să solicite obligarea Municipiului Baia Mare la încheierea contractului de 

vânzare cumpărare, în baza art. 1073 şi următoarele Cod civil (la acest moment, art. 1527 și următoarele din noul 

Cod civil), întrucât prin încheierea Procesului verbal de licitaţie din data de 30.01.2006 Marstar S.R.L. a devenit 

creditorul unei obligaţii de a face în sarcina Municipiului Baia Mare, i.e. obligaţia de a încheia contractul de 

vânzare - cumpărare. 

6. Deşi această acţiune este supusă termenului de prescripţie de 3 ani care curge din momentul încheierii Procesului 

verbal de adjudecare, considerăm că prin actele emise ulterior acestui moment reprezentanţii Municipiului Baia 

Mare au recunoscut acest drept al Marstar S.R.L., recunoaşterea reprezentând o cauză de întrerupere a 

prescripţiei, astfel încât instanţele ar putea considera că acţiunea nu este prescrisă. 

7. În plus, trebuie luată în considerare posibilitatea ca Marstar S.R.L. să solicite despăgubiri din partea Municipiului 

Baia Mare ca urmare a neîncheierii contractului sau a încheierii acestuia în alte condiţii decât cele stabilite iniţial, 

după cum urmează: 

 În cazul în care este posibilă încheierea contractului în condiţiile stabilite iniţial, este posibil ca Marstar S.R.L. 

să reclame daune pentru imposibilitatea realizării investiţiei în termenul stabilit iniţial din culpa Municipiului 

Baia Mare.

 În cazul în care este posibilă vânzarea parţială a terenului (de exemplu pentru că o parte din terenul adjudecat 

aparţine domeniului public sau este proprietate a statului român şi nu a unităţii administrativ teritoriale), 

există riscul ca Marstar S.R.L. să solicite repararea prejudiciului cauzat prin reducerea suprafeţei terenului 

vândut şi, eventual, prin nerealizarea investiţiei astfel cum fusese prevăzută iniţial. 

 În cazul în care nu mai este posibilă vânzarea terenului, vor putea fi solicitate despăgubiri pentru prejudiciul 

cauzat prin neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare şi pe cale de consecinţă nerealizarea investiţiei. 

8. Menţionăm că Marstar S.R.L. ar putea solicita atât prejudiciul efectiv suferit, cât şi beneficiul nerealizat. 

9. Totuşi, în oricare dintre situaţiile de mai sus, stabilirea valorii unei eventuale despăgubiri va depinde de probele 

administrate în cauză. În acest sens, apreciem că o probă esenţială ar fi raportul de expertiză, prin care să fie 

evaluată valoarea prejudiciului.  
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10. În situaţia în care contractul de vânzare – cumpărare nu se mai încheie, prejudiciul ar urma să includă valoarea 

garanţiei de participare la licitaţie, precum şi dobânda legală aferentă. 

11. În plus faţă de acestea, prejudiciul efectiv suferit ar putea fi constituit din cheltuielile realizate cu proiectul, printre 

care menţionăm, cu titlu de exemplu, costuri ale unui eventual studiu de fezabilitate, cheltuieli cu avize / 

autorizaţii, costuri ale unor eventuale credite contractate în vederea realizării investiţiei. Beneficiul nerealizat 

poate consta din veniturile ce ar fi putut fi realizate prin exploatarea investiţiei. Apreciem că beneficiul nerealizat 

este greu de dovedit şi cuantificat în situaţia de faţă.  

12. De asemenea, menţionăm şi că într-un eventual litigiu, Marstar S.R.L. urmează a fi obligată la achitarea taxelor de 

timbru raportat la valoarea despăgubirilor solicitate, fapt ce poate constitui un impediment în formularea acţiunii.  

C. Probe administrate N/A

D. Soluţia instanţei N/A

4. Alte chestiuni relevante N/A
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Nr
Crt.

NR. DOSAR PĂRŢI OBIECT
FAZA

PROCESUALĂ 
INSTANŢA 

STADIU PROCESUAL
CURENT

1.

Dosar nr.
813/33/2009
(recurs -
rejudecare)

Reclamant:
Serviciul Public
Administrarea
Patrimoniului Local şi 
Utilităţi Baia Mare 
(S.P.A.P.L.U.)
Pârât:
Piaţa Aliment S.A. 

– obligarea pârâtei la
plata sumei de
278.685 lei
reprezentând chirie
restantă şi penalităţi 
(cuantum precizat în
rejudecare), acţiunea 
fiind întemeiată pe 
art. 1437 şi art. 1453 
c. civ.

Fond

Primul ciclu procesual
Sentinţa civilă nr. 5157 / 
30.10.2007 Judecătoria Baia 
Mare
Al doilea ciclu procesual
Sentinţa civilă 3894/ 
17.11.2008 Tribunalul
Maramureş

Sentinţa civilă 3894/ 
17.11.2008 pronunţată de 
Tribunalul Maramureş a
rămas irevocabilă ca
urmare a respingerii
recursului SPAPLU prin
Decizia civilă nr. 2204/ 
28.09.3009 a
Curţii de Apel Cluj 

Apel

Primul ciclu procesual
Decizia civilă nr. 1/A/ 
14.03.2008 Tribunalul
Maramureş 

Recurs

Primul ciclu procesual
Decizia civilă nr. 1540 / 
25.06.2008
Curtea de Apel Cluj
Al doilea ciclu procesual
Decizia civilă nr. 1184/ 
30.03.3009
Curtea de Apel Cluj

Rejudecare după 
admiterea contestaţiei în 
anulare
Decizia civilă nr. 2204/ 
28.09.3009
Curtea de Apel Cluj

Contestație în
anulare

Al doilea ciclu procesual
Decizia civilă nr. 1996/ 
15.06.2009
Curtea de Apel Cluj

Revizuire N/A
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2.
Scurtă 
descriere a
cauzei

1. Prin Contractul de închiriere nr. 426/ 15.02.2002 încheiat între Serviciul Public Administrarea Patrimoniului Local şi Utilităţi 

Baia Mare (denumit în continuare S.P.A.P.L.U.) în calitate de locator şi Piaţa Aliment S.A. în calitate de locatar, a fost transmis 

dreptul de folosinţă asupra terenurilor aferente a nouă pieţe agroalimentare din Municipiul Baia Mare. Potrivit clauzelor 

contractuale, termenul închirierii a expirat la data de 01.11.2005. La data de 19.12.2005 Consiliul Local al Municipiului Baia

Mare a emis H.C.L. nr. 522/2005 privind respingerea solicitării Piaţa Aliment S.A. de prelungire a contractului de închiriere 

426/ 2005.

2. Piaţa Aliment S.A. a continuat să folosească terenurile aferente pieţelor transmise prin Contractul de închiriere nr. 426/ 2005 şi 

după expirarea termenului contractual. 

3. Drept urmare, S.P.A.P.L.U. a chemat în judecată Piaţa Aliment S.A. solicitând obligarea acesteia la plata sumei de 94.964,16 lei 

reprezentând chirie restantă pentru perioada aprilie 2006 – mai 2007 şi lei penalităţi de întârziere până la 21.05.2007. S-a 

solicitat obligarea pârâtei la plata penalităţilor de întârziere în continuare, până la achitarea integrală a debitului principal.  

4. Ulterior, în rejudecare, la termenul din data de 06.10.2008, reclamanta a precizat acţiunea în sensul majorării cuantumului 

pretenţiilor la suma de 278.685 lei din care 165.176,95 lei reprezintă chirie restantă pentru perioada aprilie 2006 – septembrie 

2008, iar suma de 113.508,05 lei reprezintă penalităţi de întârziere calculate până la data de 30.09.2008. 

3. COMENTARII SPECIFICE PRIVIND

A.
Aspecte de
ordin
procedural

1. Considerăm că S.P.A.P.L.U. nu are calitate procesuală activă în acest litigiu, având în vedere că proprietarul terenurilor este 

Municipiul Baia Mare, iar unitatea administrativ teritorială este reprezentată în instanţă prin Primar, potrivit art. 62 alin. (1) 

din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001. Mai mult, în opinia noastră, S.P.A.P.L.U. nu are nici capacitate 

procesuală, neavând personalitate juridică. 

2. Rezultă din documentele furnizate că reclamanta a achitat taxa de timbru în această acţiune. Or, potrivit art. 17  din Legea nr. 

146/ 1997, sunt scutite de taxe de timbru acţiunile formulate de instituţii publice  

3. Cu privire la obligarea reclamantei de a plăti pârâtei cheltuieli de judecată în cuantum de 19.040 lei prin  Sentinţa civilă nr. 

3894 din 17.11.2008 a Tribunalului Maramureş, S.P.A.P.L.U. avea posibilitatea de a invoca art. 274 alin. (3) solicitând instanţei 

reducerea onorariului avocaţial în raport de valoarea pricinii şi munca depusă de avocat. În schimb, pentru contestarea 

cuantumului cheltuielilor de judecată au fost invocate de către reclamantă argumente fără suport legal, susţinând că “obligarea
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noastră la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 19.040 lei constituie un abuz şi dovedeşte reaua – credinţă a instanţei 

din Baia Mare care a făcut abstracţie de situaţia pe care o constată zi de zi în pieţele băimărene (…)”.

B.
Argumente de
ordin
substanţial 

1. Din documentele furnizate rezultă că în susţinerea acţiunii, S.P.A.P.L.U. a invocat tacita relocaţiune a contractului nr. 426/ 

2005, motivat de faptul că Piaţa Aliment S.A. a folosit terenurile şi după expirarea termenului de închiriere. Acest argument 

este dificil de susţinut, întrucât potrivit Contractului nr. 426 / 15.02.2002, termenul închirierii a expirat la data de 01.11.2005. 

La data de 19.12.2005 Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a emis H.C.L. nr. 522/2005 privind respingerea solicitării Piaţa 

Aliment S.A. de prelungire a contractului de închiriere 426/ 2005. Potrivit art. 1438 c.civ., în vigoare la acel moment, tacita

relocaţiune nu poate opera dacă locatorul a notificat concediul  locatarului. Or, respingerea solicitării de prelungire a 

contractului echivalează cu notificarea concediului. Astfel, reclamanta nu avea posibilitatea formulării unei acţiuni 

contractuale, întrucât nu mai exista un raport contractual între reclamantă şi pârâtă. 

2. Rezultă de asemenea din hotărârile judecătoreşti puse nouă la dispoziţie că instanţa a pus în vedere reclamantei să precizeze 

temeiul de drept al acţiunii, aceasta insistând în întemeierea cererii pe dispoziţiile codului civil referitoare la contractul de 

închiriere.

3. În concluzie, în raport de temeiul invocat, în opinia noastră soluţia instanţei de respingere a acţiunii este justă.

C.
Probe
administrate

1. Nu deţinem documente din care să rezulte că s-au administrat alte probe în afara înscrisurilor.  

2. Menţionăm că prin  Sentinţa civilă nr. 3894 din 17.11.2008 s-a reţinut că “reclamantul nu a propus probe în susţinerea 

acţiunii, nu a depus procesele verbale de predare – preluare a spaţiilor limitându-se la a actualiza cuantumul chiriei şi al 

penalităţilor contractuale pentru a căror solicitare nu are vreun titlu”.

D.
Soluţia 
instanţei 

 Primul ciclu procesual

1. Prin Sentinţa civilă nr. 5157 / 30.10.2007 a Judecătoriei Baia Mare, pronunţată în  dosarul nr. 3729/182/2007 (fond) s-a 

respins acţiunea reclamantei, reţinându-se că raportat la prevederile art. 1437 şi art. 1452 c.civ. nu a operat tacita relocaţiune, 

fiind notificat concediul, astfel că reclamanta nu se poate prevala de existenţa unor obligaţii izvorâte din contractul de 

locaţiune. 

2. Prin Decizia civilă nr. 1/A din 14.03.2008 a Tribunalului Maramureş s-a respins ca nefondat apelul declarat de SPAPLU. 
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3. Prin Decizia civilă nr. 1540 din 25.06.2008 a Curţii de Apel Cluj – Secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal  a fost 

admis recursul declarat de SPAPLU, a fost casată decizia civilă nr. 1/A / 14.03.2008 şi a fost trimisă cauza Tribunalului 

Maramureş spre competentă soluţionare. 

 Al doilea ciclu procesual

1. Prin Sentinţa civilă nr. 3894 din 17.11.2008 a Tribunalului Maramureş secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal în 

dosarul nr. 3488/100/2008 (fond) s-a respins acţiunea formulată de SPAPLU, reţinându-se că este nejustificată atitudinea 

reclamantei de a continua să permită folosinţa bunurilor sale şi de a pretinde chiria stabilită în contract, în condiţiile în care 

contractul a ajuns la termen la 1 noiembrie 2005 şi locatorul şi-a manifestat expres voinţa de a nu reînnoi acest contract. De 

asemenea, se precizează că reclamanta putea solicita pârâtei restituirea lucrului închiriat şi daune interese, întrucât aceasta a 

continuat să folosească, fără vreun titlu, bunurile ce au făcut obiectul contractului. 

2. Prin Decizia civilă nr. 1184/ 30.03.3009 a Curţii de Apel Cluj -  Secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal a fost 

anulat recursul SPAPLU ca netimbrat.

3. Prin Decizia civilă nr. 1996/ 15.06.2009 a   Curţii de Apel Cluj a fost admisă contestaţia în anulare formulată de SPAPLU şi a 

fost anulată decizia  nr. 1184/ 30.03.3009 

4. Prin Decizia civilă nr. 2204/ 28.09.3009 a Curţii de Apel Cluj -  Secţia comercială, de contencios administrativ şi 

fiscal, pronunţată în recurs ca urmare a admiterii contestaţiei în anulare, a fost respins recursul formulat SPAPLU 

şi a fost  menţinută  Sentinţa civilă nr. 3894 din 17.11.2008 a Tribunalului Maramureş . 

4.
Alte chestiuni
relevante

1. Având în vedere că între părţi a fost încheiat contractul de închiriere a cărui valabilitate a expirat la 01.11.2005, după acest 

termen exista posibilitatea formulării unei acţiuni în evacuare împotriva Piaţa Aliment S.A., acţiune personală şi prescriptibilă 

în termen de 3 ani. Prin urmare, această acţiune putea fi formulată până la data de 01.11.2008. 
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Nr

Crt.
NR. DOSAR PĂRŢI OBIECT

FAZA
PROCESUALĂ

INSTANŢA 
STADIU

PROCESUAL
CURENT

1.
Dosar nr.
2287/100/2007
(rejudecare)

Reclamant:
Piaţa Aliment 
S.A.
Pârâţi:
 Municipiul

Baia Mare prin

Consiliul Local

 Oraşul Baia 

Mare prin

Consiliul Local

 Primarul Baia

Mare

- Obligarea pârâţilor  la 

concesionarea terenurilor din

contractul de închiriere

comercială nr. 426/ 15.11.2002 

- În dosarul conexat: anularea

H.C.L. nr. 364/ 10.07.2006 a

Consiliului Local Baia Mare şi 

obligarea pârâţilor la 

concesionarea suprafeţelor de 

teren în litigiu

Fond

Primul ciclu procesual
Sentinţa civilă nr. 4403/ 2006 
Tribunalul Maramureş
Al doilea ciclu procesual
Sentinţa civilă nr. 3693 / 
27.11.2007
Tribunalul Maramureş Cauza a fost

soluţionată 
irevocabil

Apel N/A

Recurs

Primul ciclu procesual
Decizia nr. 484/ 02.03.2007
Curtea de Apel Cluj
Al doilea ciclu procesual
Decizia din data de 21.03.2008
Curtea de Apel Cluj

Contestație în
anulare

N/A

Revizuire N/A

2.
Scurtă descriere 
a cauzei

1. Prin Contractul de închiriere nr. 426/ 15.02.2002 încheiat între Serviciul Public Administrarea Patrimoniului Local şi 

Utilităţi Baia Mare în calitate de locator şi Piaţa Aliment S.A. în calitate de locatar, a fost transmis, printre altele, dreptul de 

folosinţă asupra terenurilor aferente Pieţei Izvoare şi Pieţei Albina. Potrivit clauzelor contractuale, termenul închirierii a 

expirat la data de 01.11.2005. La data de 19.12.2005 Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a emis H.C.L. nr. 522/2005

privind respingerea solicitării Piaţa Aliment S.A. de prelungire a contractului de închiriere 426/ 2005. 

2. Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr. 364/ 2006 s-a aprobat concesionarea terenurilor aferente 

Pieţei Izvoare, Pieţei Albina şi Pieţei Bilaşcu către Piaţa Aliment S.A. Contractul de concesiune nu s-a mai încheiat, fiind 

invocat faptul că nu s-a ajuns la o înţelegere ca urmare a negocierilor purtate între Municipiul Baia Mare şi Piaţa Aliment 
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S.A. Prin  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr. 396/ 2009 s-a respins încheierea contractului de 

concesiune a terenurilor ocupate de pieţele agroalimentare Izvoare, Albina şi Bilaşcu în favoarea Piaţa Aliment S.A. 

3. Ca urmare, prin acţiunea înregistrată sub nr. 4196/100/2006 pe rolul Tribunalului Maramureş reclamanta Piaţa Aliment 

S.A. a solicitat obligarea pârâţilor Municipiul Baia Mare prin Consiliul Local Baia Mare, Oraşul Baia Mare prin Consiliul 

Local Baia Mare şi Primarul Baia Mare la concesionarea terenurilor din contractul de închiriere comercială nr. 426/ 

15.11.2002. La acest dosar s-a conexat dosarul nr. 6151/100/2006 prin care Piaţa Aliment S.A. a solicitat anularea H.C.L. 

nr. 364/ 10.07.2006 a Consiliului Local Baia Mare şi obligarea aceloraşi pârâţi la concesionarea suprafeţelor de teren în 

litigiu. Temeiul de drept invocat a fost H.G. 577/ 2002.

3. COMENTARII SPECIFICE PRIVIND

A.
Aspecte de ordin
procedural

1. În prealabil, menţionăm că, în ceea ce priveşte acest litigiu, nu ne-a fost pusă la dispoziţie decât Decizia civilă nr. 484/ 

02.03.2007 a Curţii de Apel Cluj – Secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal. De asemenea, Decizia civilă nr. 

769/ 21.03.2008 a Curţii de Apel Cluj pronunţată în recurs în al doilea ciclu procesual a fost găsită pe site-ul de practică 

judiciară http://www.jurisprudenta.org/. Prin urmare, argumentele pe care le vom prezenta în continuare vor fi realizate

exclusiv prin prisma acestor decizii.

2. Considerăm că în mod corect Curtea de Apel Cluj a admis în parte recursul împotriva Sentinţei civile nr. 4403/ 2006 a 

Tribunalului Maramureş prin care au fost respinse cererile conexate pentru neîndeplinirea procedurii prealabile. Astfel, 

soluţia în conformitate cu care îndeplinirea procedurii prealabile nu este necesară în cazul refuzului nejustificat de a 

soluţiona o cerere, refuz pe care legiuitorul îl asimilează unui act administrativ unilateral, este în acord cu doctrina şi 

practica judiciară în materie de la momentul formulării  acţiunii, în prezent această soluţie fiind consacrată legislativ. 

3. În ceea ce priveşte calitatea procesuală pasivă a Primarului Municipiului Baia Mare, apreciem că nu există argumente 

pentru ca acesta să stea în judecată în acest litigiu în nume propriu, întrucât prin acţiune s-a solicitat anularea unei 

hotărâri a Consiliului Local şi obligarea la concesionare, act ce intră tot în atribuţiile Consiliului Local. Introducerea în 

cauză a Primarului doar pentru opozabilitate nu se justifică, hotărârile Consiliului Local fiind oricum obligatorii pentru 

acesta. În concluzie, în opinia noastră, în mod greşit s-a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Primarului 

Municipiului Baia Mare prin Sentinţa nr. 3693 / 27.11.2007. Cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a 

Consiliului Local, considerăm că aceasta se justifică pentru aceleaşi argumente. 
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B.
Argumente de
ordin substanţial 

1. Din Decizia civilă nr. 769/ 21.03.2008 a Curţii de Apel Cluj rezultă considerentele pentru care a fost respinsă pe fond 

cererea Piaţa Aliment S.A. Reclamanta prin cererea introductivă a solicitat obligarea pârâţilor la concesionarea 

suprafeţelor de teren cuprinse în contractul nr. 426/ 15.02.2002, pentru un număr de 8 pieţe, în condiţiile H.G. nr. 577/ 

2002, pe considerentul că pe aceste terenuri există supraedificate care ar fi proprietatea sa. 

2. Instanţa a reţinut că prin Hotărârea nr. 364/ 2006 a Consiliului Local Baia Mare s-a aprobat concesionarea terenurilor 

aferente pieţelor Albina, Bilaşcu şi Izvoare către Piaţa Aliment S.A., astfel că acţiunea apare ca fiind parţial lipsită de 

obiect. În ceea ce priveşte terenurile aferente celorlalte pieţe, reclamanta nu a dovedit că este proprietara construcţiilor 

edificate pe acestea. Certificatele de atestare fiscală depuse în probaţiune nu sunt suficiente pentru a face dovada 

proprietăţii. Soluţia instanţei este discutabilă având în vedere că normele aplicabile nu prevedeau condiţia existenţei unui 

drept de proprietate asupra construcţiilor edificate pe terenurile proprietate publică.  

3. Astfel, potrivit art. 321 din Legea nr. 88/ 1999 privind privatizarea societăţilor comerciale, societăţile comerciale care deţin 

terenuri ce sunt necesare pentru desfăşurarea activităţii în conformitate cu obiectul lor de activitate şi al căror regim 

juridic urmează să fie clarificat vor continua să folosească aceste terenuri până la clarificarea regimului lor juridic. După 

clarificarea regimului juridic terenurile clasificate ca aparţinând domeniului public al statului ori al unităţilor 

administrativ-teritoriale, după caz, rămân în folosinţa societăţilor comerciale privatizate sau care urmează a fi privatizate, 

pe baza unei concesiuni acordate de autoritatea competentă, pentru perioada maximă prevăzută de lege. Prin derogare de 

la dispoziţiile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, metoda, procedura şi documentaţia necesare pentru 

acordarea concesiunilor vor fi prevăzute în normele metodologice emise în aplicarea ordonanţei de urgenţă. 

4. Conform art. 136 din H.G. nr .577/ 2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 88/1997, concesionarea (i.e. reglementată de art. 321 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă) are ca obiect 

exclusiv utilizarea de către concesionar a terenurilor, în limitele cerute de desfăşurarea normală a activităţii potrivit 

obiectului său de activitate, şi nu poate fi extinsă la activităţi de exploatare decât prin încheierea unui contract de 

concesiune, potrivit dreptului comun.

5. În opinia noastră, instanţa ar fi trebuit să procedeze la analizarea condiţiilor menţionate de textele legale mai sus citate, 

respectiv dacă societatea comercială deţinea terenurile la data privatizării, în baza cărui titlu şi dacă acestea erau necesare 

pentru desfăşurarea activităţii în conformitate cu obiectul lor de activitate. 
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C.
Probe
administrate N/A

D. Soluţia instanţei 

 Primul ciclu procesual

1.  Prin sentinţa civilă nr. 4403/ 2006 a Tribunalului Maramureş au fost respinse cererile conexate pentru neîndeplinirea 

procedurii prealabile.

2.  Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs Piaţa Aliment S.A. Prin Decizia nr. 484/ 02.03.2007 a Curţii de Apel Cluj  a fost 

admis recursul declarat, instanţa a casat în parte sentinţa recurată în ceea ce priveşte respingerea acţiunii din dosarul nr. 

4196/100/2006 privind obligarea la concesionare şi a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe cu privire la această 

acţiune. Au fost menţinute dispoziţiile sentinţei privind respingerea acţiunii din dosarul conexat nr. 6151/100/2006. În 

rejudecare dosarului de instanţă i-a fost alocat nr. 2287/100/2007.  

 Al doilea ciclu procesual

1.  Prin sentinţa civilă nr. 3693 / 27.11.2007, Tribunalul Maramureş a respins acţiunea Piaţa Aliment S.A., reţinând că 

reclamanta nu a dovedit că deţine supraedificate în toate cele 8 pieţe şi simplul fapt că un anumit loc se numeşte „piaţă” fără 

să existe nici un supraedificat şi fără ca acel spaţiu să aibă destinaţia de piaţă nu este suficient pentru ca reclamantei să-i fie 

concesionate terenurile în cauză. 

2.  Sentinţa a devenit irevocabilă prin Decizia nr. 769 din data de 21.03.2008 a Curţii de Apel Cluj. Instanţa de recurs reţine, pe 

lângă argumentele instanţei de fond, că Piaţa Aliment S.A. nu a contestat cele menţionate în procesul verbal din data de 6 

iulie 2006, prin care s-a fundamentat Hotărârea Consiliului Local nr. 364/ 2006, ca temei al respingerii parţiale a cererii 

reclamantei de concesionare a terenurilor aferente celor 8 pieţe. 

4.
Alte chestiuni
relevante

1. Cu privire la acest litigiu nu ne-a fost pusă la dispoziţie decât Decizia civilă nr. 484/ 02.03.2007 a Curţii de Apel Cluj – 

Secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal. Istoricul litigiului a fost reconstituit prin informaţiile obţinute de pe 

portalul instanţelor de judecată. 
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Nr
Crt.

NR. DOSAR PĂRŢI OBIECT
FAZA

PROCESUALĂ 
INSTANŢA 

STADIU PROCESUAL
CURENT

1. Dosar nr. 473/100/2008

Reclamant:

Grădinaru 

Gheorghe

Pârât:

SC Somplast

Maramureş SRL  

şi 

Municipiul Baia

Mare prin Primar

Obligare

demolare

construcţii 

Fond

Tribunalul Maramureş 

Sentinţa civilă nr. 

2270/26.06.2009

Nu avem informaţii despre 

eventuale căi de atac 

Apel -

Recurs -

Contestaţie în 
anulare

N/A

Revizuire N/A

2. Scurtă descriere a cauzei 

1. Prin  decizia civilă nr. 1.575 din 18 octombrie 2006 Curtea de Apel Cluj, admiţând recursul declarat de către 

Grădinaru Gheorghe, casează sentinţa civilă pronunţată în dosarul nr. 1.915/R/2006 şi reţinând cauza spre 

rejudecare dispune admiterea acţiunii formulate de către Grădinaru Gheorghe anulând autorizaţia de construire 

nr. 145/27.04.2005.

2. Această instanţă a dispus anularea autorizaţiei de construire deoarece documentaţia care a stat la baza emiterii 

autorizaţiei nu cuprinde toate acordurile cerute de către lege, lipsind acordul vecinului în formă autentică. 

3. După acest moment, Grădinaru Gheorghe formulează acţiune pentru desfiinţarea construcţiilor executate în baza 

autorizaţiei anulate. Cererea a fost introdusă la Judecătoria Baia Mare, care a declinat competenţa de soluţionare 

în favoarea Tribunalului Maramureş. 

3. COMENTARII SPECIFICE PRIVIND

A. Aspecte de ordin procedural
N/A

B. Argumente de ordin substanţial 

1. Soluţia instanţei apare ca fiind corectă, luând în considerare faptul că autorizaţia de construire care a stat la baza 

edificării construcţiilor obiect al cererii de chemare în judecată a fost anulată prin hotărâre definitivă şi irevocabilă 

a unei instanţe de judecată. 



STRICT CONFIDENŢIAL – SUB PRIVILEGIUL AVOCAT-CLIENT 

(188)

C. Probe administrate N/A

D. Soluţia instanţei 

1. Prin Sentinţa civilă nr. 2270 din 26.06.2009, Tribunalul Maramureş admite acţiunea formulată de reclamantul 

Grădinaru Gheorghe, în contradictoriu cu pârâţii SC Somplast Maramureş SRL şi Municipiul Baia Mare prin 

Primar şi în consecinţă  obligă pe pârâta SC Somplast Maramureş SRL să desfiinţeze construcţiile edificate de către 

aceasta pe terenul situat în Baia Mare, str. Victor Babeş, colţ cu strada Sănătăţii, identificat cu CF nr. 13513 Baia 

Mare, nr. top 4254/10/1/1 , 4254/10/1/2 , 4255/16/1/1 , 4255/16/1/2, 4254/10/2/2, în caz contrar autorizează pe 

reclamant să le demoleze pe cheltuiala pârâtei, după obţinerea prealabilă de către partea interesată, a autorizaţiei 

de demolare. Obligă pe pârâtă să plătească reclamantului 19,3 lei cheltuieli de judecată. 

4. Alte chestiuni relevante Nu avem informaţii cu privire la eventuale căi de atac formulate în cauză. 
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Nr
Crt.

NR. DOSAR PARTI OBIECT
FAZA

PROCESUALĂ 
INSTANŢA 

STADIU PROCESUAL
CURENT

1. Dosar nr. 2730/200/2008

Reclamant:
Grădinaru  
Gheorghe
Pârât:
Municipiul
Baia Mare

Pretenţii 

Fond
Tribunalul Maramureş 
Sentinţa civilă nr. 
2438/01.07.2009

Soluţionat irevocabil 

Apel N/A

Recurs
Curtea de Apel Cluj
Decizia  civilă nr. 
317/09.02.2009

Contestație in
anulare

N/A

Revizuire N/A

2. Scurtă descriere a cauzei 

1. La data de 18.10.2006 Curtea de Apel Cluj, prin decizia pronunţată în dosarul nr. 1.915/R/2006 a anulat definitiv 

şi irevocabil autorizaţia de construire nr. 145/27.04.2005. 

2. Ca urmare a anulării autorizaţiei de construire, Grădinaru Gheorghe a chemat în judecată Municipiul Baia Mare 

şi SC Somplast Maramureş SRL pentru repararea prejudiciului material şi moral suferit ca urmare a efectuării 

lucrărilor de construire în baza autorizaţiei anulate, estimat de către reclamant la suma de 1.000.000 euro. 

3. COMENTARII SPECIFICE PRIVIND

A.
Aspecte de ordin
procedural

1. Considerăm că în mod corect instanţa a calificat acţiunea de fond ca fiind una de contencios administrativ. De 

asemenea, în mod judicios instanţele au apreciat că termenul de prescripţie începe să curgă de la data la care 

reclamantul putea sau ar fi trebuit să cunoască întinderea prejudiciului. 

B.
Argumente de ordin
substanţial 

1. Considerăm că Municipiul Baia Mare ar fi trebuit să formuleze o cerere de chemare în garanţie a SC Somplast 

Maramureş SRL şi să demonstreze că, de fapt, prejudiciul reclamantului Grădinaru Gheorghe nu a fost provocat 

de către Municipiu care a acordat autorizaţia de construire şi de către SC Somplast Maramureş SRL, care nu a 

respectat întocmai dispoziţiile imperative ale autorizaţiei de construire (i.e. construirea unui zid de sprijin, 

conform studiului geotehnic).
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C. Probe administrate

1. Conform celor reţinute de către instanţa de fond (p. 3 din sentinţă), aparent Municipiul Baia Mare a 

solicitat efectuarea unui nou raport de expertiză tehnică. Apreciem că ar fi fost utilă formularea de 

obiecţiuni la raportul de expertiză realizat (în cazul în care nu s-au solicitat) şi completarea raportului 

de expertiză efectuat şi nu un nou raport de expertiză, care în practică este mai dificil de încuviinţat de 

către instanţă. 

D. Soluţia instanţei 

1. Tribunalul Maramureş a admis în parte acţiunea reclamantului şi a obligat Municipiul Baia Mare la plata către 

acesta a sumei de 252.365 lei despăgubiri şi 5.939 lei cheltuieli de judecată. 

2. Curtea de Apel Cluj, admiţând recursul formulat de către Grădinaru Gheorghe, modifică sentinţa instanţei de 

fond, în sensul că obligă  Municipiul Baia Mare şi la plata a 50.000 lei reprezentând daune morale. 

4. Alte chestiuni relevante

1. Cererea de chemare în judecată care ne-a fost pusă la dispoziţie este formulată în contradictoriu cu Municipiul 

Baia Mare şi cu  SC Somplast Maramureş SRL. Hotărârile judecătoreşti însă sunt pronunţate doar în 

contradictoriu cu Municipiul Baia Mare (probabil că totuşi aceea nu era versiunea înregistrată la instanţă a cererii 

de chemare în judecată). 

2. Considerăm că Municipiul Baia Mare ar fi trebuit să formuleze o cerere de chemare în garanţie a SC Somplast 

Maramureş SRL şi să demonstreze că, de fapt, prejudiciul reclamantului Grădinaru Gheorghe nu a fost provocat 

de către Municipiu, care a acordat autorizaţia de construire, ci de către SC Somplast Maramureş SRL, care nu a 

respectat întocmai dispoziţiile imperative ale autorizaţiei de construire (i.e. construirea unui zid de sprijin, 

conform studiului geotehnic).
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Nr
Crt.

NR. DOSAR PĂRŢI OBIECT FAZA PROCESUALĂ INSTANŢA 
STADIU PROCESUAL

CURENT

1. Dosar nr. 4293/2005

Reclamant

Grădinaru 
Gheorghe

Pârât
Municipiul Baia
Mare

Anulare
autorizaţie de 
construire nr.
145 din
27.04.2005

Fond

Tribunalul
Maramureş 
După casare cu 
trimitere dosarului îi
este alocat nr.
1915/R/2006

Soluţionat irevocabil 

Apel N/A

Recurs

Curtea de Apel Cluj
În recurs dosarului îi
este alocat nr.
18924/2005.
După rejudecare în 
recurs dosarului îi este
alocat nr.
1.831/100/2006

Contestaţie în 
anulare

N/A

Revizuire N/A

2. Scurtă descriere a cauzei 

1. Grădinaru Gheorghe a chemat în judecată S.C  Somplast Maramureş S.R.L Baia Mare (în continuare „Somplast”) şi 

Primarul Municipiului Baia Mare (în continuare „Primăria”) pentru ca prin hotărârea ce va pronunţa să dispună 

anularea autorizaţiei de construire nr. 145/27.04.2005 (în continuare „Autorizaţia”). 

2. Reclamantul a susţinut că, urmare a lucrărilor efectuate de către  Somplast, lucrări pe care era autorizat să le 

realizeze conform Autorizaţiei, subsolul casei acestuia a suferit degradări, acelaşi lucru întâmplându-se şi în cazul 

gardului de beton şi a centurii de ciment. 

3. Într-un prim ciclu procesual, Tribunalul Maramureş, prin sentinţa civilă nr. 1084 din data de 9.11.2005 

pronunţată  în dosarul nr. 4293/2005 a respins cererea de chemare în judecată formulată de reclamant, admiţând 
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excepţiile formulate de către pârâţi, constatând ca tardiv formulată plângerea prealabilă pentru anularea în 

contencios administrativ  a Autorizaţiei. Împotriva acestei sentinţe a făcut recurs Grădinaru Gheorghe. Recurentul 

a solicitat admiterea recursului, casarea hotărârii şi trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe. Instanţa a 

admis recursul formulat, motivând faptul că reclamantului nu i-a fost remis studiul geotehnic şi contracte 

încheiate cu firme autorizate în executarea unor asemenea lucrări , deşi actul administrativ condiţiona autorizarea 

executării lucrărilor de respectarea celor două elemente. 

4. Prin sentinţa nr. 1710 pronunţată la data de 14 iunie 2006 de către Tribunalul Maramureş în dosarul nr. 

1915/R/2006 (număr alocat dosarului după casarea cu trimitere) se reţine faptul că Autorizaţia a fost eliberată de 

către Primărie după efectuarea unui studiu geotehnic. Acest studiu a arătat ca fiind necesară executarea unui zid 

de sprijin pentru a se asigura astfel siguranţa construcţiei din amonte, respectiv casa domnului Grădinaru. 

5. Primăria a acordat Autorizaţia, stipulând în cuprinsul acesteia obligaţia în sarcina constructorului Somplast de a 

efectua acest zid de sprijin care avea la baza o soluţie tehnică incluzând folosirea unor piloni forjaţi. Însă, prin 

intermediul unei dispoziţii de şantier, constructorul, încălcându-şi astfel obligaţia impusă, a renunţat la această 

soluţie tehnică. Prin sentinţă reclamantului i-a fost respinsă acţiunea, fiind obligat la plata cheltuielilor de 

judecată. Instanţa a motivat soluţia de respingere susţinând că încălcarea condiţiilor de autorizare, nerespectarea 

recomandărilor din studiul geotehnic precum şi a standardelor privind tehnica de obturare a golului de teren sunt 

aspecte ce ţin de executarea lucrărilor ulterioare emiterii Autorizaţiei şi nu afectează valabilitatea actului. 

6. Cât priveşte acordul vecinului sub forma autentificată prevăzută de art. 2.5.6 din Anexa nr. I din Legea nr. 

50/1991, instanţa a arătat că acesta este cerut atunci când  presupune măsuri de intervenţie asupra construcţiilor 

proprietatea celui care trebuie să-şi dea acordul, iar în speţă nu s-a pus în discuţie decât efectuarea unui zid de 

sprijin care nu poate fi asimilată cu intervenţia asupra construcţiilor reclamantului. 

7. Această sentinţă a fost atacată cu recurs de către Grădinaru Gheorghe, recurs care a fost admis şi după ce cauza a 

fost rejudecată pe fond  Curtea de Apel Cluj a dispus admiterea acţiunii formulate de către reclamant, anulând 

autorizaţia de construire nr. 145/27.04.2005 emisă de către Municipiul Baia Mare. 

8. Instanţa a motivat soluţia prin faptul că eliberarea Autorizaţiei este condiţionată atât de depunerea documentaţiei 

conforme, a avizelor comisiei de specialitate având exprimat punctul de vedere cu privire la soluţia funcţională cât 
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şi a acordului vecinului exprimat în formă autentică, în situaţia în care lucrările noi de construire impun luarea 

unor măsuri de intervenţie pentru protejarea imobilelor adiacente sau aflate în imediata vecinătate. 

9. Instanţa a reţinut că  art. 2.5.6 din Anexa nr. I din Legea nr. 50/1991, prin faptul că procedează la o enumerarea a 

situaţiilor în care acordul vecinului este necesar, nu exclude realizarea lucrărilor de intervenţie la amplasamentul 

pe care este ridicată construcţia învecinată. 

3. COMENTARII SPECIFICE PRIVIND

A. Aspecte de ordin procedural

1. Primăria a invocat faptul că plângerea prealabilă formulată la data de 13.07.2005 este tardivă, argumentând că 

aceasta trebuia formulată în termen de 30 de zile de la data comunicării actului. Somplast a arătat că Autorizaţia i-

a fost comunicată reclamantului la data de 27.04.2005. aceste susţineri bazându-se pe prevederile art. 7 alin. (3) şi 

(7) din Legea 554/2004.

2. Considerăm că în mod corect instanţa a apreciat că termenul de 30 de zile începe să curgă de la data la care s-a 

comunicat reclamantului întreaga documentaţie care a stat la baza eliberării Autorizaţiei, întrucât doar la acest 

moment reclamantul putea cunoaşte vătămarea care i-a fost adusă prin emiterea actului administrativ. 

B. Argumente de ordin substanţial 

1. Municipiul Baia Mare ar fi trebuit să insiste asupra faptului că Autorizaţia a fost eliberată cu obligativitatea 

respectării întocmai a soluţiilor impuse prin studiul geotehnic (denumit în cuprinsul actelor procesuale puse la 

dispoziţie şi „geodezic”). 

C. Probe administrate N/A

D. Soluţia instanţei 

Prin decizia civilă nr. 1.575 din 18 octombrie 2006 Curtea de Apel Cluj, admiţând recursul declarat de către Grădinaru 

Gheorghe, casează sentinţa civilă pronunţată în dosarul nr. 1.915/R/2006 şi reţinând cauza spre rejudecare dispune 

admiterea acţiunii formulate anulând autorizaţia de construire nr. 145/27.04.2005. 

4. Alte chestiuni relevante

1. Trecând peste excepţia inadmisibilităţii plângerii, instanţa constată că prin acordarea autorizaţiei de construire în 

lipsa acordului vecinului, Municipiul Baia Mare a încălcat dispoziţiile art. 2.5.6 din Anexa nr. I din Legea nr. 

50/1990. Potrivit acestor dispoziţii printre situaţiile în care este necesar acordul vecinului se numără şi aceea a 

edificării de construcţii noi, amplasate adiacent construcţiilor existente sau în imediata lor vecinătate, în situaţia în 

care sunt necesare măsuri de intervenţie pentru protejarea acestora.  

2. Aşadar, atât timp cât studiul geotehnic a concluzionat că executarea unei construcţii noi ar putea cauza prejudicii 



STRICT CONFIDENŢIAL – SUB PRIVILEGIUL AVOCAT-CLIENT 

(194)

construcţiilor învecinate, prevederea unei soluţii tehnice care să evite producerea acestor prejudicii este necesară, 

dar nu şi suficientă. 

3.   Faţă de cele prezentate, instanţa de recurs în cel de-al doilea ciclu procesual a procedat la anularea Autorizaţiei. 

Atât timp cât situaţia concretă determină necesitatea acordului vecinului, lipsa acestuia presupune o documentaţie 

incompletă care a stat la baza emiterii actului administrativ şi în mod corect instanţa a dispus anularea 

Autorizaţiei. 

4.   Chiar dacă aceste argumente nu par să fi fost luate în considerare atunci când instanţa a dispus anularea 

Autorizaţiei,  Ordinul nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii prevede la art. pct b4) din Lista B  din anexa sa că acordul 

vecinilor este necesar “pentru construcţiile noi, amplasate adiacent construcţiilor existente sau în imediata lor 

vecinătate - şi numai dacă sunt necesare măsuri de intervenţie pentru protejarea acestora”.  Cum în speţa de faţă 

studiul geotehnic a impus ridicarea unui zid pentru protejarea locuinţei domnului Grădinaru, considerăm că este 

îndeplinită condiţia existenţei unor măsuri de intervenţie pentru protejarea acesteia, în sensul ordinului 

menţionat, aşadar acordul vecinului era necesar. 

5. În opinia noastră, dispoziţiile mai sus-menţionate ale Legii nr.50/1991 şi ale Ordinului nr.1430/2005 sunt totuşi 

interpretabile, atât timp cât nu precizează clar dacă lucrările de intervenţie în discuţie ar fi exclusiv cele care 

vizează proprietatea vecinului sau dacă este vorba şi despre acele lucrări efectuate pe proprietatea solicitantului 

autorizaţiei în scopul protejării imobilului vecin (fără însa a-l viza în mod direct şi concret pe acesta), putându-se 

ridica semne de întrebare cu privire la constituţionalitatea textului ce aduce pe această cale limitări dreptului de 

proprietate (art.53 din Constituţia României). 
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Nr

Crt.
NR. DOSAR PĂRŢI OBIECT

FAZA
PROCESUALĂ 

INSTANŢA 
STADIU

PROCESUAL
CURENT

1.

64/2011
Biroul
executorilor
judecătoresc 
Vucea Gheorghe

Creditor: Unitatea
Administrativ
Teritorială a 
Municipiului
Baia Mare
Debitor:
Anghel Cristian

Punerea în executare a titlului
executoriu constând în Decizia
penală nr. 210/R/2010 

Fond N/A

Dosar de executare
silită 

Apel N/A

Recurs N/A

Contestație in
anulare

N/A

Revizuire N/A

2.
Scurtă descriere a 
cauzei

1. La data de 17 martie 2010, Curtea de Apel Cluj, Secţia penală a pronunţat  decizia penală nr. 210/R/2010 în dosarul cu 

numărul 6718/182/2007, dosar având ca obiect cercetarea sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu contra 

intereselor publice , în formă calificată, infracţiune prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248, 2481 

Cod penal.

2. În baza art. 14, 346 şi art. 221 alin. 4 Cod procedură penală şi a art. 998 Cod civil a obligat inculpatul să plătească 

echivalentul în lei al sumei de 394.500 Euro în favoarea părţii vătămate Municipiul Baia Mare. 

3. Această decizie a fost comunicată părţii vătămate la data de 29 aprilie 2010, iar la data de 16 februarie 2011 Municipiul Baia 

Mare a formulat cerere de învestire cu formulă executorie a acesteia. 

3. COMENTARII SPECIFICE PRIVIND

A.
Aspecte de ordin
procedural

N/A

B.
Argumente de
ordin substanţial 

N/A

C.
Probe
administrate

N/A
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D. Soluţia instanţei N/A

4.
Alte chestiuni
relevante

1. Onorariul stabilit de către executorul judecătoresc, astfel cum acesta rezultă din cuprinsul procesului verbal din data de 

14.06.2011, pare să depăşească onorariul maximal prevăzut de către art. 37 (1) din Legea nr. 188/2000 (s-a avut în vederea 

numerotarea articolelor la data încheierii procesului verbal, şi anume data de 14.06.2011, în momentul redactării prezentei 

dispoziţia în discuţie găsindu-se la art. 39 alin (1)). 

2. Art. 37 alin (3) lit. d) din Legea 188/2000  (potrivit numerotării articolelor la data de 14.06.2011) şi art. 39 alin. (3) lit. d 

(potrivit numerotării articolelor legii la data redactării prezentei) prevăd faptul că „Executorii judecătoreşti nu pot 

condiţiona punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti de plata anticipată a onorariului”. 

3. Mai mult, art. 563 Cod procedură civilă alin (1) lit. a), atunci când reglementează ordinea de preferinţă la distribuirea 

sumelor realizate prin executarea silită, enumeră cheltuielile ocazionate de executarea silită. Astfel, şi din cuprinsul acestei 

prevederi legale rezultă faptul că onorariul executorului judecătoresc nu se plăteşte obligatoriu în mod anticipat. 

4. În practică, creditorul achită către executorul judecătoresc un avans din suma stabilită cu titlu de onorariu, această plată în 

avans urmând a fi recuperată din averea debitorului la momentul distribuirii sumelor realizate prin executarea silită, sume 

ce vor fi distribuite prin grija executorului judecătoresc. 

5. Faţă de cele prezentate, considerăm că Municipiul Baia Mare poate apela la serviciile unui alt executor judecătoresc. 
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Nr
Crt.

NR. DOSAR PĂRŢI OBIECT
FAZA

PROCESUALĂ 
INSTANŢA 

STADIU PROCESUAL
CURENT

1.

Dosar

6718/182/2007

Dosar

589/33/2010

(contestaţie în anulare) 

Inculpat

Anghel

Cristian –

Parte

vătămată/ 

Parte civilă 

Municipiul Baia-

Mare

Legea nr.

78/2000,

Art. 248-2481

Cod penal

Fond

Judecătoria Baia Mare 

Sentinţa penală nr. 

1598/182/2009

Soluţionat definitiv 

Apel

Tribunalul Maramureş 

Decizia penală nr. 

6718/182/2009

Recurs

Curtea de Apel Cluj

Decizia penală nr. 

210/R/2010

Contestație în

anulare

Curtea de Apel Cluj

Decizia penală nr. 

361/R/2010

Revizuire N/A

2.
Scurtă descriere a 
cauzei

1. S.C. Cuprom S.A. deţinea un imobil situat în Baia Mare, str. Horea, nr. 46 A (“Imobilul”). Conform faptelor reţinute 

de către instanţa de recurs, S.C. Cuprom S.A. ar fi propus primarului Anghel Cristian să achiziţioneze, pentru 

Municipiul Baia Mare, imobilul respectiv, însă acesta ar fi refuzat. 

2. Ulterior, la data de 05.04.2006, S.C. Cuprom S.A. a încheiat un antecontract de vânzare-cumpărare cu P.F.A. Chira 

Liviu, având ca obiect vânzarea imobilului pentru suma de 150.000 euro.

3. Chira Liviu a declanşat procedura de evacuare a locatarilor din imobilul menţionat, fapt care a determinat proteste 

ale acestor persoane în faţa autorităţilor locale. 

4. În aceste condiţii, primarul Anghel Cristian a determinat înfiinţarea de către Consiliul Local Baia Mare a unei comisii 

de negociere în vederea achiziţionării imobilului, comisie din care a făcut şi acesta parte. În urma negocierilor, s-a 

convenit ca Municipiul Baia Mare să achiziţioneze imobilul pentru suma de 544.500 euro, contractul de vânzare-

cumpărare perfectându-se la data de 26.07.2006. 
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5. Ulterior, primarul Anghel Cristian a promovat o hotărâre de consiliu local prin care se propunea suplimentarea 

preţului de 554.000 euro cu valoarea aferentă TVA-ului, propunere însuşită prin HCL 428/2006, hotărâre revocată 

ulterior prin HCL nr. 555/2006.

6. Prin rechizitoriul nr. 203/P/2006 din data de 26 septembrie 2007 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie 

şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie a fost trimis în judecată inculpatul Anghel Cristian, pentru săvârşirea 

infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată, prevăzută de art. 132 din Legea nr.

78/2000, raportat la art. 240-2481 Cod penal.

3. COMENTARII SPECIFICE PRIVIND

A.
Aspecte de ordin
procedural

1. În cauză în mod greşit s-a formulat întâmpinare de către Municipiul Baia Mare, această fiind o instituţie specifică 

dreptului procesual civil, inexistentă în materie penală. 

2. De asemenea, în mod greşit, serviciul juridic al Primăriei nu a considerat oportună constituirea Municipiului Baia 

Mare ca parte civilă în procesul penal. Potrivit art. 221 alin. 4 Cod procedură penală, atunci când pe rolul unei 

instanţe se află un dosar ce are ca obiect tragerea la răspundere pentru săvârşirea unei infracţiunii ce ar fi putut 

produce o pagubă uneia dintre unităţile prevăzute de art. 145 Cod penal, latura civilă a procesului penal nu mai este 

guvernată de principiul disponibilităţii, excepţional în acest  caz unităţile avute în vedere de textul în discuţie fiind 

obligate a se constitui parte civilă. 

3. În ceea ce priveşte contestaţia în anulare, Municipiul Baia Mare nu avea interes de a formula o astfel de cale de atac, 

întrucât instanţa de recurs stabilise în sarcina condamnatului obligaţia de a despăgubi Municipiul pentru prejudiciul 

suferit, iar prin cererea formulată Municipiul, în mod paradoxal, nega dreptul său de a fi despăgubit pentru 

prejudiciul suferit printr-o faptă penală stabilită definitiv de către instanţă. 

B.
Argumente de ordin
substanţial 

1. Pe fondul cauzei, Municipiul Baia Mare ar fi trebuit să aducă dovezi în susţinerea prejudiciului suferit ca urmare a 

săvârşirii infracţiunii. 

C. Probe administrate

1. În măsura în care Municipiul Baia Mare se considera prejudiciat prin încheierea contractului de vânzare cumpărare, 

acesta trebuia să propună probe în măsură a dovedi prejudiciul suferit, cum ar fi un raport de expertiză care să redea 

întinderea acestui prejudiciu.
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D. Soluţia instanţei 

1. Curtea de Apel Cluj a hotărât definitiv că inculpatul Anghel Cristian este vinovat de săvârşirea infracţiunii prevăzute 

la art. 131 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248-2481 Cod penal şi după ce a procedat la individualizarea 

pedepsei i-a aplicat acesteia pedeapsa închisorii cu executare (2 ani şi şase luni). 

2. În ceea ce priveşte latura civilă a cauzei,  Curtea de Apel Cluj  l-a obligat pe inculpat la plata către Municipiul Baia 

Mare sumei de 394.500 Euro, reprezentând repararea prejudiciului cauzat prin infracţiune. 

4. Alte chestiuni relevante N/A
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Nr

Crt.
NR. DOSAR PĂRŢI OBIECT

FAZA
PROCESUALĂ 

INSTANŢA 
STADIU PROCESUAL

CURENT

1. 7985/100/2011

Reclamant

Municipiul Baia Mare prin

Primar

şi Primarul Municipiului  

Baia Mare

Pârât

SC SOMPLAST

MARAMUREŞ SRL 

Pretenţii 

Fond
Tribunalul

Maramureş 

Fond

Termen

13.12.2011

Apel N/A

Recurs N/A

Contestație în
anulare

N/A

Revizuire N/A

2. Scurtă descriere a cauzei 

1. Prin Decizia civilă nr. 317 din data de 9 februarie 2010 pronunţată în dosarul nr. 2730/100/2008 Curtea de Apel 

Cluj a dispus obligarea Municipiului Baia Mare la plata sumei de 50.000 lei cu titlu de daune morale şi a sumei 

252.365 lei reprezentând valoarea consolidărilor şi reparaţiilor la casa reclamantului Grădinaru Gheorghe,  

reparaţii ce au fost necesitate ca urmare a degradărilor produse de executarea unei construcţii de către S.C 

Somplast Maramureş S.R.L cu nerespectarea dispoziţiilor autorizaţiei de construire, acordată în lipsa acordului 

vecinului.

2. Dat fiind faptul că Municipiul Baia Mare nu se consideră a fi cel care a cauzat prejudiciul la repararea căruia a 

fost obligat a intentat acţiune în regres împotriva celui pe care îl consideră autorul prejudiciului – S.C Somplast 

Maramureş S.R.L.   

3. COMENTARII SPECIFICE PRIVIND

A.
Aspecte de ordin
procedural

N/A

B.
Argumente de ordin
substanţial 

1. Reclamanta îşi întemeiază acţiunea pe prevederile 998-999 C.civ. Există o hotărâre irevocabilă prin care se 

stabileşte culpa Municipiului Baia Mare în cauzarea prejudiciului suferit de dl. Grădinaru, însă Tribunalul 

Maramureş stabileşte prin Sentinţa civilă nr. 2438 din 1 iulie 2009 (pronunţată în dosarul numărul 
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2730/100/2008), că nu numai lipsa acordului dlui. Grădinaru exprimat în faţa autorităţii a atras anularea 

autorizaţiei de construire.  

2. În primul rând, în opinia noastră, prejudiciul a fost cauzat nu de către Municipiul Baia Mare, emitentul autorizaţiei 

de construire anulate, ci de către constructor, respectiv SC Somplast Maramureş SRL, care nu a respectat 

dispoziţiile imperative ale autorizaţiei de construire, respectiv ridicare unui zid de protecţie, prevăzut prin studiul 

geotehnic.

3. În al doilea rând, credem că prejudiciul cauzat dlui. Grădinaru a fost cauzat din culpa comună a Municipiului Baia 

Mare şi a constructorului SC Somplast Maramureş SRL, iar repararea prejudiciului a fost realizată numai de către 

Municipiu. Art. 1003 C.civ. stabileşte că atunci „când delictul este imputabil mai multor persoane, aceste persoane 

sunt ţinute solidar pentru despăgubire”. 

4. În această situaţie, regresul Municipiului împotriva Somplast se întemeiază pe prevederile art. 1003  C.civ., acesta 

despăgubindu-l pe domnul Grădinaru pentru fapta ilicită ce a condus la degradarea casei acestuia, Municipiul 

fiindu-i imputabilă acordarea autorizaţiei de construire în lipsa acordului vecinului şi SC Somplast Maramureş 

fiindu-i imputabilă nerespectarea autorizaţiei de construire, acesta renunţând la soluţia impusă prin autorizaţia 

acordată prin dispoziţie de şantier, înlocuind soluţia impusă de Municipiu cu una care nu a fost aptă a evita 

degradarea casei dlui Grădinaru.

C. Probe administrate

1. Municipiul ar trebui să administreze proba cu expertiza tehnica de specialitate care să releve contribuţia autorilor 

faptei ilicite la producerea prejudiciului, expertiză care va arăta care este în ce proporţie a produs lipsa acordului 

prejudiciului şi în ce proporţie a făcut-o dispoziţia de şantier prin care s-a schimbat soluţia realizării unui zid de 

sprijin cu piloni forjaţi care era apt a duce la stabilizarea versantului. 

D. Soluţia instanţei Dosarul este în curs de soluţionare 

4. Alte chestiuni relevante

De remarcat faptul că Municipiul Baia Mare nu a considerat oportună introducerea SC Somplast  Maramures  SRL, în 

temeiul art. 60 (1) C. pr. Civ., în dosarul nr. 2730/100/2008, prin care instanţele de judecată au obligat Municipiul la 

plata de despăgubiri către dl. Gradinaru, pentru ca această societate să îşi poată formula propriile apărări. În această 

situaţie, situaţia Municipiului poate fi mai dificilă în prezentul dosar, întrucât  SC Somplast  Maramures  SRL i-ar 

putea opune exceptio mali processus (excepţia procesului rău condus).
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Nr
Crt.

NR. DOSAR PĂRŢI OBIECT
FAZA

PROCESUALĂ 
INSTANŢA 

STADIU PROCESUAL
CURENT

1.

5828/100/2010

Tribunalul

Maramureş (fond) 

Reclamant:

Municipiul Baia

Mare prin Primar

Pârât:

Piaţa Aliment 

S.A.

- Obligarea pârâtei de a lăsa în 

deplină proprietate şi liniştită 

posesie terenurile – pieţe: Piaţa 

Izvoare - suprafaţă de 10157 mp; 

Piaţa Bilaşcu – suprafaţă de 335 

mp; Piaţa Albina – suprafaţă de 

1039 mp (Art. 480 c.civ.)

- Obligarea pârâtei la plata sumei de

667.597,59 Euro reprezentând

prejudiciul cauzat prin lipsa de

folosinţă a terenurilor revendicate 

pentru perioada 01.01.2006 până în 

prezent (art. 998 c.civ.)

Fond
Tribunalul

Maramureş  

Cauza se află în prezent în 

faza judecării în fond la

Tribunalul Maramureş, cu 

termen la 8 decembrie

2011

Apel N/A

Recurs N/A

Contestație in
anulare

N/A

Revizuire N/A

2.
Scurtă descriere 
a cauzei

1. Prin Contractul de închiriere nr. 426/ 15.02.2002 încheiat între Serviciul Public Administrarea Patrimoniului Local şi 

Utilităţi Baia Mare în calitate de locator şi Piaţa Aliment S.A. în calitate de locatar, a fost transmis, printre altele, dreptul de 

folosinţă asupra terenurilor aferente Pieţei Izvoare şi Pieţei Albina.  Potrivit clauzelor contractuale, termenul închirierii a 

expirat la data de 01.11.2005. La data de 19.12.2005 Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a emis H.C.L. nr. 522/2005

privind respingerea solicitării Piaţa Aliment S.A. de prelungire a contractului de închiriere 426/2005. 

2. Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr. 364/ 2006 s-a aprobat concesionarea terenurilor aferente 

Pieţei Izvoare, Pieţei Albina şi Pieţei Bilaşcu către Piaţa Aliment S.A. Contractul de concesiune nu s-a mai încheiat, fiind 

invocat faptul că nu s-a ajuns la o înţelegere ca urmare a negocierilor purtate între Municipiul Baia Mare şi Piaţa Aliment 

S.A. Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr. 396/ 2009 s-a respins încheierea contractului de 

concesiune a terenurilor ocupate de pieţele agroalimentare Izvoare, Albina şi Bilaşcu în favoarea Piaţa Aliment S.A. 

3. Piaţa Aliment S.A. a folosit terenurile aferente Pieţelor Izvoare,  Albina şi Bilaşcu de la 01.01.2006 până în prezent fără a 
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deţine un titlu valabil asupra acestor terenuri. 

4. Ca urmare, Municipiul Baia Mare a formulat prezenta acţiune, ce face obiectul dosarului nr. 5828/100/2010, solicitând  

obligarea Piaţa Aliment S.A. de a lăsa în deplină proprietate şi liniştită posesie terenurile aferente Pieţelor Izvoare, Albina şi 

Bilaşcu, precum şi obligarea pârâtei la plata sumei de 667.597,59 Euro reprezentând prejudiciul cauzat prin lipsa de 

folosinţă a terenurilor revendicate de la 01.01.2006 până în prezent.  

3. COMENTARII SPECIFICE PRIVIND

A.
Aspecte de ordin
procedural

1. Din documentele puse la dispoziţia noastră, nu rezultă dacă a fost parcursă procedura concilierii directe, prevăzută de art. 

7201 Cod procedură civilă, procedură prealabilă obligatorie conform art. 1091 Cod procedură civilă.  De asemenea nu rezultă 

dacă a fost invocată excepţia prematurităţii (inadmisibilităţii) acţiunii pe acest considerent. 

2. În ceea ce priveşte taxa de timbru, observăm că prin cererea de chemare în judecată Municipiul Baia Mare se prevalează atât 

de dispoziţiile art. 17 din Legea nr. 146/1997 cât şi pe art. 229 din Codul de procedură fiscală, care prevede că organele fiscale 

sunt scutite de taxe, tarife, comisioane sau cauţiuni pentru cererile, acţiunile şi orice alte măsuri pe care le îndeplinesc în 

vederea administrării creanţelor fiscale. Or, prezenta acţiune nu priveşte administrarea unei creanţe fiscale, prin urmare 

acest din urmă text de lege nu este aplicabil cauzei. 

B.
Argumente de
ordin substanţial

 Cu privire la capătul de cerere privind revendicarea 

1. Prin cererea de chemare în judecată nu s-a solicitat aducerea terenurilor la starea  iniţială, deşi din documentele furnizate 

(Decizia civilă nr. 2204 din 28.09.2009) rezultă că terenurile revendicate sunt afectate de construcţii ridicate de Piaţa 

Aliment S.A. De asemenea, în Referatul întocmit de S.P.A.P.L.U. cu privire la situaţia în relaţia cu Piaţa Aliment S.A. din 

data de 12.07.2010 se menţionează existenţa unor construcţii ale Piaţa Aliment S.A. edificate înainte de 1990.  Nu deţinem 

documente din care să rezulte natura construcţiilor realizate de Piaţa Aliment S.A., nici dacă există autorizaţie de construire 

cu privire la acestea.  Aceste aspecte ar trebui clarificate pentru o abordare corespunzătoare a cauzei. 

 Cu privire la capătul de cerere privind obligarea Piaţa Aliment S.A. la plata contravalorii lipsei de folosinţă 

1. Termenul de prescripţie aplicabil pentru acţiunea întemeiată pe art. 998 c. civ. este de 3 ani, nefiind vorba de o acţiune 

imprescriptibilă.  Acţiunea de faţă fiind înregistrată la data de 17.09.2010, sunt prescrise sumele aferente perioadei 
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01.01.2006 – 16.09.2007, dacă nu există vreun caz de întrerupere sau de suspendare a cursului prescripţiei. Nu deţinem 

documente din care să rezulte existenţa vreunui astfel de caz. De asemenea, nu deţinem documente din care să rezulte dacă a 

fost invocată excepţia prescripţiei de către Piaţa Aliment S.A. 

2. Recomandăm ca accentul să fie pus pe faptul că prin hotărâri judecătoreşti irevocabile şi opozabile pârâtei, aceasta fiind 

parte în dosare, s-a reţinut că Piaţa Aliment S.A. ocupă terenurile fără a deţine un titlu valabil, astfel încât acest aspect nu 

mai poate fi pus în discuţie întrucât a intrat în puterea lucrului judecat. În acest sens menţionăm prin considerentele 

Sentinţei civile nr. 3894/ 17.11.2008 pronunţată de Tribunalul Maramureş – Secţia comercială, de contencios administrativ 

şi fiscal în dosarul nr. 3488/100/2008 (irevocabilă prin Decizia civilă nr. 2204/ 28.09.2009 a Curţii de Apel Cluj -  Secţia 

comercială, de contencios administrativ şi fiscal) s-a reţinut că “reclamantul putea să solicite pârâtei restituirea lucrului 

închiriat şi daune interese, întrucât aceasta a continuat să folosească, fără vreun titlu, bunurile ce au făcut obiectul 

contractului”. În literatura de specialitate s-a arătat că puterea de lucru judecat a unei hotărâri judecătoreşti semnifică faptul 

că hotărârea este prezumată a exprima adevărul şi nu trebuie să fie contrazisă de o altă hotărâre. Se subliniază faptul că 

puterea de lucru judecat nu este limitată la dispozitivul hotărârii, ci ea se întinde şi asupra considerentelor hotărârii, care 

constituie susţinerea necesară a dispozitivului,  făcând corp comun cu acesta.

3. Prin Referatul întocmit de S.P.A.P.L.U. cu privire la situaţia în relaţia cu Piaţa Aliment S.A. din data de 12.07.2010, se 

menţionează următoarele posibilităţi de acţiune împotriva acesteia:  

o acţiune împotriva Piaţa Aliment S.A. pentru îmbogăţire fără justă cauză  

o acţiune în evacuare de pe toate suprafeţele afectate de pieţe agroalimentare  

4. Nu putem fi de acord cu concluziile acestui referat, mai ales cu estimarea şanselor de reuşită a unei acţiuni în revendicare a 

unui bun proprietate publică, pentru motivele pe care le vom expune în continuare.  

5. În ceea ce priveşte posibilitatea recuperării prejudiciului cauzat de Piaţa Aliment S.A. prin folosirea terenurilor fără titlu, 

considerăm că în mod corect acţiunea a fost întemeiată pe art. 998 c. civ. (răspunderea civilă delictuală) şi nu pe îmbogăţirea 

fără justă cauză, având în vedere că această din urmă acţiune are caracter subsidiar, o condiţie pentru promovarea sa fiind să 

nu existe vreo altă acţiune deschisă reclamantului.  Există hotărâri judecătoreşti în sensul respingerii unei acţiuni întemeiate 

pe îmbogăţirea fără justă cauză în situaţia în care era posibilă introducerea unei acţiuni în răspundere civilă delictuală. 
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6. În ceea ce priveşte acţiunea în evacuare, apreciem că ar fi fost oportună formularea acesteia în termen legal, având în vedere 

că între părţi a fost încheiat contractul de închiriere a cărui valabilitate a expirat la 01.11.2005.  Totuşi, de esenţa acţiunii în 

evacuare este existenţa unui raport contractual între părţi, fiind vorba de o acţiune personală şi prescriptibilă în termen de 3 

ani. Prin urmare, această acţiune putea fi formulată până la data de 01.11.2008. În concluzie, la data întocmirii Referatului 

de către S.P.A.P.L.U., acţiunea în evacuare era prescrisă, singura acţiune disponibilă pentru Municipiul Baia Mare în prezent 

fiind acţiunea în revendicare. 

C.
Probe
administrate

1. Prin cererea de chemare în judecată nu s-au propus probe. Astfel, în cazul în care  probele nu sunt propuse prin cererea de 

chemare în judecată, reclamantul riscă să nu mai poată propune alte probe în cursul judecăţii, având în vedere dispoziţiile 

art. 138 C. pr. civ.

2. Pentru susţinerea sumei de 667.597,59 Euro solicitată prin acţiune a fost depusă “Nota de calcul privind sumele care trebuie 

plătite bugetului local de SC PIAŢA ALIMENT SA BAIA MARE conform H.C.L. 364/2006  şi H.G. 577/ 2002”. Această notă 

de calcul cuprinde valori de piaţă ale terenurilor stabilite printr-un raport de evaluare, document care nu ne-a fost pus la 

dispoziţie. În orice caz, raportul de expertiză menţionat este unul extrajudiciar, iar art. 169 C. pr. civ. stabileşte principiul 

administrării nemijlocite a probelor în faţa instanţei de judecată.  Astfel, în opinia noastră, contravaloarea lipsei de folosinţă 

ar trebui stabilită printr-un raport de expertiză judiciară. 

D. Soluţia instanţei Cauza este în curs de judecare, cu termen la 16 februarie 2011.

4.
Alte chestiuni
relevante

Conform informaţiilor disponibile pe portalul instanţelor de judecată, termenul de 08.12.2011 a fost acordat la solicitarea 

reprezentantului pârâtei pentru stingerea litigiului pe cale amiabilă.  Această modalitate  de soluţionare a litigiului poate fi luată 

în considerare, în cazul în care există disponibilitate din partea reprezentanţilor Piaţa Aliment S.A. pentru repararea integrală a 

prejudiciului cauzat Municipiului Baia Mare.
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3.4. Scurte comentarii juridice cu privire la
răspunderea funcţionarilor publici pentru 
încălcarea obligaţiilor rezultând din 
raporturile de serviciu sub aspectul emiterii sau
refuzului emiterii unei autorizaţii cu încălcarea 
dispoziţiilor legale 

3.4.1. Comentarii preliminare

Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim se poate 

adresa instanţei judecătoreşti, în condiţiile legii, împotriva PMBM în calitate de instituţie publică 

emitentă a unui act administrativ (autorizaţie) sau care a refuzat să rezolve cererea referitoare la un 

drept subiectiv sau la un interes legitim (emiterea autorizaţiei), putând solicita concomitent daune 

de la autoritatea publică şi de la funcţionarul care se face vinovat de emiterea sau respectiv refuzul 

de emiter a actului în discuţie.  În cazul în care acţiunea se admite şi se constată vinovăţia 

funcţionarului public, persoana respectivă va fi obligată la plata daunelor, în solidar cu

PMBM.

Pe de altă parte, indiferent de decizia petentului de a chema sau nu în judecată şi pe funcţionarul  

public ce se face vinovat de emiterea autorizaţiei cu încălcarea dispoziţiilor legale sau de refuzul 

nejustificat de a emiteo a semenea autorizaţie, acesta din urmă răspunde, potrivit legii Legii nr.

188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, de îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin din

funcţia publică pe care o deţine, precum şi a atribuţiilor ce îi sunt delegate, având obligaţia de 

a rezolva, în termenele stabilite de către superiorii ierarhici, lucrările repartizate. 

Încălcarea de către un astfel de funcţionar public, cu vinovăţie, a îndatoririlor de serviciu atrage

răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, după caz, dintre acestea urmând să 

ne concentrăm în comentariile de mai jos asupra aspectelor legate de răspunderea disciplinară şi de 

cea civilă, în timp ce cu privire la cea contravenţională şi cea penală nu vom face niciun fel de 

comentarii întrucât asupra lor analiza ar trebui efectuată dintr-o perspectivă specifică, prin luarea 

în considerare a faptelor concrete sancţionate de dispoziţiile legale relevante. 

Prin excepţie, răspunderea juridică a funcţionarului public nu se poate angaja dacă acesta a 

respectat prevederile legale şi procedurile administrative aplicabile autorităţii sau instituţiei publice 

în care îşi desfăşoară activitatea. 

3.4.2. Răspunderea disciplinară 

În primul rând, refuzul nejustificat de emitere a unei autoritaţi sau emiterea unei autorizaţii în 

condiţii de nelegalitate poate constitui abaterea disciplinară a funcţionarului public căruia îi 

revenea ca atribuţie de serviciiu îndatorirea de a proceda la emiterea acesteia, dacă această faptă a 

fost săvârşită cu vinovăţie. 

Nicio sancţiune disciplinară nu va putea fi aplicată însă decât după cercetarea prealabilă a

faptei săvârşite şi după audierea funcţionarului public. Audierea funcţionarului public trebuie 

consemnată în scris, sub sancţiunea nulităţii.  Refuzul funcţionarului public de a se prezenta la 
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audieri sau de a semna o declaraţie privitoare la abaterile disciplinare care i se impută se 

consemnează într-un proces-verbal.  Pentru analizarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare şi 

propunerea sancţiunii disciplinare aplicabile funcţionarilor publici din autorităţile sau instituţiile 

publice se constituie comisii de disciplină.

În al doilea rând, potrivit legii sancţiunile disciplinare pot fi 

a)  mustrare scrisă; 

b)  diminuarea drepturilor salariale cu 5 - 20% pe o perioadă de până la 3 luni; 

c) suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, după caz, de promovare în 

funcţia publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani; 

d)  retrogradarea în funcţia publică pe o perioadă de până la un an. 

e)  destituirea din funcţia publică. 

La individualizarea sancţiunii disciplinare se va ţine seama de cauzele şi gravitatea abaterii 

disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie şi consecinţele 

abaterii, comportarea generală în timpul serviciului a funcţionarului public, precum şi de existenţa 

în antecedentele acestuia a altor sancţiuni disciplinare care nu au fost radiate în condiţiile prezentei 

legi.

În al treilea rând, sancţiunile disciplinare se aplică în termen de cel mult 1 an de la data sesizării 

comisiei de disciplină cu privire la săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 2 ani de la 

data săvârşirii abaterii disciplinare. 

În cazul în care fapta funcţionarului public a fost sesizată ca abatere disciplinară şi ca 

infracţiune, procedura angajării răspunderii disciplinare se suspendă până la dispunerea 

neînceperii urmăririi penale, scoaterii de sub urmărire penală ori încetării urmăririi penale sau 

până la data la care instanţa judecătorească dispune achitarea sau încetarea procesului penal. 

Nu în ultimul rând, funcţionarul public nemulţumit de sancţiunea aplicată se poate adresa instanţei 

de contencios administrativ, solicitând anularea sau modificarea, după caz, a ordinului sau 

dispoziţiei de sancţionare. 

3.4.3. Răspunderea civilă 

Dacă urmare a faptei funcţionarului public de a refuza nelegal emiterea unei autorizaţii sau de a 

emite o autorizaţie în condiţii de nelegalitate are ca urmare obligarea PMBM la plata de daune 

materiale în favoarea solicitantului autorizaţiei, urmează să fie angajată răspunderea civilă a 

funcţionarului public care a cauzat respectivul prejudiciu. 

În primul rând, repararea pagubelor aduse Municipiului Baia Mare în situaţia mai sus descrisă se 

dispune prin emiterea de către Primar a unui ordin sau a unei dispoziţii de imputare pe baza

hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care autoritatea publică a fost 

obligată la plata de daune. 

În al doilea rând, împotriva ordinului sau dispoziţiei de imputare funcţionarul public în cauză se 

poate adresa instanţei de contencios administrativ. 

Finalmente, trebuie subliniat că dreptul PMBM de a emite ordinul sau dispoziţia de imputare se 

prescrie în termen de 3 ani de la data producerii pagubei.
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4. Analiza activităţii 
Primăriei Municipiului 
Baia Mare din perspectivă 
economică 

4.1. Analiza bugetului de venituri şi cheltuieli 

Analiza structurală a veniturilor şi cheltuielilor a fost realizată din perspectiva evoluţiei bugetului 

Primăriei Municipiului Baia Mare în intervalul 2008-2011.   

Structura veniturilor

În perioada analizată, veniturile bugetate şi realizate de PBM au fluctuat în perioada 2008-2011, 

veniturile curente înregistrând o uşoară creştere în 2009, dar şi o scădere substanţială în anul 2011, 

determinată de diminuarea impozitului pe profit şi a TVA-ului pe fondul scăderii economice a 

mediului de afaceri.

- mii lei -

Bugetul de venituri al Municipiului Baia Mare pentru perioada 2008-2011

2008 2009 % 2010 % 2011 %

I. Venituri curente 239,115 241,332 1% 216,929 -10% 190,992 -12%

A. Venituri fiscale 225,904 225,436 0% 203,871 -10% 179,291 -12%

A1. Impozit pe venit, profit

si câştiguri din capital 
73,786 73,120 -1% 67,574 -8% 68,163 1%

A3.  Impozite şi taxe pe 

proprietate
39,134 34,365 -12% 36,175 5% 31,322 -13%

A4.  Impozite şi taxe pe 

bunuri si servicii
112,559 117,501 4% 99,872 -15% 79,450 -20%

A6.  Alte impozite şi taxe 

fiscale
425 450 6% 250 -44% 356 42%

C. Venituri nefiscale 13,211 15,896 20% 13,058 -18% 11,701 -10%

C1. Venituri din proprietate 6,350 4,552 -28% 4,380 -4% 4,459 2%

C2.  Vânzări de bunuri şi 

servicii
6,861 11,344 65% 8,678 -24% 7,242 -17%

II. Venituri din capital 5,700 660 -88% 510 -23% 581 14%

IV.  Subvenţii 3,890 3,648 -6% 12,065 231% 24,366 102%

Total venituri 248,705 245,640 -1% 229,504 -7% 215,939 -6%
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În ceea ce priveşte veniturile din subvenţii, se observă o creştere semnificativă în ultimii 

doi ani ai perioadei analizate, pe fondul presiunilor pentru absorbţia fondurilor Uniunii 

Europene.

Structura bugetului de venituri (2008-2011)
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tructura cheltuielilor

naliza structurii cheltuielilor relevă o variaţie a cheltuielilor curente în aceeaşi linie cu 
voluţia veniturilor curente. 

- mii lei -

ugetul de cheltuieli al Municipiului Baia Mare pentru perioada 2008-2011

2008 2009 % 2010 % 2011 %

. Cheltuieli curente 199,168 206,870 4% 196,820 -5% 183,195 -7%

Cheltuieli de personal 98,188 108,858 11% 89,639 -18% 73,916 -18%

Bunuri şi servicii 55,515 44,748 -19% 40,935 -9% 42,647 4%

Alte cheltuieli curente 45,466 53,264 17% 66,246 24% 66,632 1%

. Cheltuieli de capital 47,828 35,859 -25% 29,780 -17% 29,480 -1%

. Operaţiuni financiare 1,947 3,300 69% 3,300 0% 3,818 16%

lăţi din anii precedenţi, 

ecuperate în anul curent
-239 -389 63% -396 2% -40 -90%

otal Cheltuieli 248,705 245,640 -1% 229,504 -7% 216,453 -6%

III. Operatiuni financiare IV. Subventii
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De asemenea, se observă o modificare a ponderii componentelor din cadrul acestei structuri de 
cheltuieli, aşa cum este prezentată în graficul de mai jos: 

Structura cheltuielilor curente (2008-2011)

Modificarea structurii cheltuielilor pe perioada analizată se datorează mai multor factori, dintre 

care cei mai importanţi sunt: 

 Creşterea cheltuielilor de personal din anul 2009 se datorează extinderii acordării de 

stimulente şi la celelalte servicii (spre deosebire de anul 2008, când acestea s-au acordat 

doar în cadrul Direcţiei Venituri); 

 Diminuarea cu 18% a cheltuielilor de personal din anul 2010 comparativ cu 2009 a fost

rezultatul aplicării măsurilor de reducere a cheltuielilor publice prevăzute în OUG 34/2009 

prin care au fost restricţionate angajările în sectorul bugetar, respectiv Legea 118/2010 prin 

care au fost reduse cu 25% salariile personalului bugetar, care s-au implementat prin

eliminarea acordării premiilor, orelor suplimentare, primei de vacanţă şi a celui de-al 13-lea 

salariu (fără a efectua însă reduceri de personal); 

 Bugetul pentru 2011 reflectă  continuare a măsurilor de reducere  a cheltuielilor cu 

personalul în contextul intrării în vigoare a Legii cadru nr. 330/2009 privind salarizarea 

unitară a personalului plătit din fonduri publice; 

 Reducerea cheltuielilor cu bunurile şi serviciile s-a datorat implementării prevederilor OUG 

55/2010 privind reducerea cu 20% a cheltuielilor cu bunurile şi serviciile, altele decât cele 

pentru activităţile de producţie, a cheltuielilor cu prestaţiile externe, cheltuielilor de protocol, 

reclamă şi publicitate; 

 Creşterea celorlalte cheltuieli curente din anii 2009 şi 2010 s-a datorat în principal creşterii 

cheltuielilor privind proiectele finanţate din fonduri structurale; 

 Reducerea cheltuielilor de capital din anii 2009 şi 2010 a fost rezultatul efectelor crizei 

economice.

Analiza distribuţiei cheltuielilor după funcţii arată că o pondere semnificativă din bugetul Primăriei 

Municipiului Baia Mare o deţin cheltuielile social-culturale, aşa cum se poate observa în graficul de 

mai jos:
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Structura bugetului de cheltuieli după funcţii (2008-2011)

C

În

ch

si

Pe

bu

C

Co

an

ce

16% 13% 14% 20%

18%
20% 20%

20%

55% 58%
58% 52%

1%

10% 10%
9%

7%

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

I. Servicii publice
generale

II. Aparare, ordine
publica si siguranta
nationala

III. Cheltuieli social-
culturale

IV. Servicii de
dezvoltare publica,
pocuinte, mediu si ape

V. Actiuni economice

1

-

-

- mii lei
omparaţie cu bugetele primăriilor din alte oraşe din România 

 vederea identificării unor termeni de comparaţie pentru nivelul actual al veniturilor şi 

eltuielilor Primăriei Municipiului Baia Mare, s-au examinat bugetele unor primării din alte oraşe 

milare.

ntru a asigura comparabilitatea, pe lângă analiza bugetelor în valoare absolută, am comparat şi 

getele raportate la numărul de locuitori pentru fiecare dintre municipiile incluse în comparaţie. 

omparaţia bugetelor de venituri pentru anii 2008-2011
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iile au relevat faptul că, deşi cu o valoare absolută mai mică decât toate celelalte bugete 

n cadrul comparaţiei, bugetul PBM  este în general aliniat cu bugetele primăriilor 

raşe luate în considerare raportat la numărul de locuitori. 

turi curente II. Venituri din capital III. Operatiuni financiare

ventii Venituri (mii lei)/ Nr. Locuitori



STRICT CONFIDENŢIAL – SUB PRIVILEGIUL AVOCAT-CLIENT 

Din punct de vedere al structurii veniturilor, în cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare, perioada 

2008-2011 este marcată de o creştere a ponderii subvenţiilor în total venituri, însă inferioară în 

valoare absolută comparativ cu celelalte oraşe analizate. 

Din punct de vedere al cheltuielilor, au fost comparate următoarele categorii de cheltuieli curente: 

 Cheltuieli de personal (cod bugetar 10);

 Cheltuieli cu bunuri şi servicii (cod bugetar 20); 

 Alte cheltuieli curente, care includ: Dobânzi (cod bugetar 30), Subvenţii (cod bugetar 40), 

Fonduri de rezervă (cod bugetar 50), Transferuri între unităţi ale administraţiei publice (cod 

bugetar 51), Alte transferuri (cod bugetar 55), Proiecte cu finanţare din fonduri externe 

nerambursabile post-aderare (cod bugetar 56), Asistenţă socială (cod bugetar 57), şi Alte 

cheltuieli (cod bugetar 59)

Comparaţie privind bugetele de cheltuieli curente, după natură (2008-2011)
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le pentru Oraşul 4 privind cheltuielile pentru anul 2008 nu au fost disponibile la momentul 

ei.

tructura de personal este similară, analiza relevă faptul că, în general, în celelalte oraşe 

e alocate pentru cheltuielile cu personalul ocupă o pondere mai mică decât în Baia Mare.  

lucru se datorează mai multor factori, şi anume: 

Oraşul 4: 

o Ponderea cea mai mare în cadrul celorlalte cheltuieli curente (22% şi 23% în 2009 

şi respectiv 2010) o deţin Transferurile interne – Investiţii ale agenţilor economici 

cu capital de stat, respectiv sumele care reprezintă contribuţia Guvernului la 

realizarea obiectivelor de investiţii cu finanţare externă; 

o 18% din bugetul pe 2011 este reprezentat de sumele alocate pentru proiecte cu

finanţare din fonduri externe nerambursabile post-aderare; 

Oraşul 5 – 32% din bugetul pe 2011 este reprezentat de sumele alocate pentru proiecte cu 

finanţare din fonduri externe nerambursabile post-aderare.

Cheltuieli de personal Bunuri si servicii Alte cheltuieli curente
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4.2. Analiza contractelor de utilizare temporară a 
spaţiului public (contracte sezoniere pentru 
terase)

Pentru utilizarea temporară a spaţiului public din Municipiul Baia Mare, Serviciul Public pentru 

Administrarea Patrimoniului Local şi Utilităţi („SPAPLU”) din subordinea primăriei încheie 

contracte de concesiune sezonieră cu agenţii economici, în baza unei cereri depuse de aceştia şi a 

tarifelor de închiriere pe metru pătrat aprobate anual prin hotărâre a Consiliului Local. 

Aceste contracte sunt gestionate de către SPAPLU, care utilizează pentru evidenţa electronică un 

modul dedicat în sistemul implementat de INDECO Soft.

În vederea analizei acestui proces, au fost selectate contractele de concesiune sezonieră pentru 

terase din perioada 2008-2011.

În urma analizei au fost identificate o serie de contracte care conţin clauze neclare cu privire la 

durata sau valoarea contractului, motiv pentru care valoarea contractului nu poate fi determinată 

cu exactitate.

Un exemplu în acest sens îl constituie contractul încheiat cu Regent SRL pe perioada 20 mai – 31

august 2011, care la clauza de preţ specifică tariful de 540 lei/lună, fără a preciza cu exactitate 

valoarea totală a contractului. De asemenea, actele adiţionale încheiate pentru unele contracte, 

întocmite pentru extinderea suprafeţei şi/sau a perioadei, nu precizează şi preţul aferent extinderii 

suprafeţei şi/sau perioadei. 

Analiza suprafeţelor închiriate de către agenţii economici pentru cei patru ani relevă diferenţe 

fluctuante de la un an la altul în anumite cazuri, ceea ce poate sugera că există deficienţe în procesul 

de urmărire a utilizării spaţiului public de către agenţii economici. În tabelul următor se pot 

observa cazurile care au ieşit în evidenţă în urma analizei, respectiv: 

 Agenţi economici care au încheiat contracte de închiriere a spaţiului public doar în doi sau 

trei din perioada analizată (deşi, probabil, au desfăşurat acelaşi tip de activitate în toţi cei 

patru ani); sau

 Agenţi economici care au închiriat suprafeţe mai mari în primii ani ai analizei, si mai mici 

ulterior.

Firma Amplasament

terasă 

Suprafaţă închiriată conform contract

(mp)

2008 2009 2010 2011

A L Medamar Gh. Bilaşcu nr. 17 18 6

Amani Top SRL Bucureşti nr. 35 16 10 13

An Group SRL Moldovei nr. 13 12 13

Bogdana SRL Barajului nr. 55A 6 6 6

Donadia Trans SRL Gării nr. 6 6 6 20

Express Dura Victoriei nr. 154 14 14 54

Karima Exim Delavrancea nr. 33 10 15

Maroni Unirii nr. 11 10 20

Nicu Ioan Serv Decebal nr. 11A 15 15
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Firma Amplasament

terasă 

Suprafaţă închiriată conform contract

(mp)

Rodeac SRL Buc. / Aviatorilor 20 8 18

Sugar Conf-Derm SNC Grănicerilor nr. 97 12 6 16

Veva SRL Gării nr. 5-7  26 10

White Gossip SRL Progresului nr. 58-60 56 56 18

În acest scop, o inspecţie pe teren efectuată de reprezentanţi ai Poliţiei Locale Baia Mare a relevat o 
serie de diferenţe între suprafaţa din contract şi cea constatată pe teren, aşa cum reiese din 
Raportul Poliţiei Locale privind ocuparea spaţiului public la data de 01.06.2011: 

- mp -

Firma Amplasament

terasă 

Suprafaţa 

conform

contractului

Suprafaţa cf. 

Raportului

Poliţiei Locale

Suprafaţă 

neacoperită 

de contract

Complex Hotelier Carpaţi Bucureşti nr. 6 57 130 73

Plus Alfa Unirii nr. 7A 35 90 55

Naveta SRL Independenţei nr. 20 6 36 30

Regent Culturii nr. 9 15 40 25

Express Dura Victoriei nr. 154 54 75 21

Baracuda Cosmonauţilor nr. 1 36 50 14

Nicoară IF M. Eminescu nr. 50A 6 20 14

Dani & Deni SRL Bucureşti nr. 27 15 25 10

Sugar Conf-Derm SNC Grănicerilor nr. 97 16 25 9

Imprezza SRL Culturii nr. 6 6 15 9

Hanul Ancuţei G. Coşbuc nr. 14 18 24 6

Baylando G. Coşbuc nr. 14 12 18 6

Fillco SRL N. Iorga nr. 1 19 24 5

Tera As Republicii nr. 18 20 24 4

Avimar SA Unirii nr. 7 8 12 4

Toma Rusandra Dragoş Vodă nr. 1A 20 23 3

Lucova Impex SRL Decebal nr. 4 6 8 2

Mon Dan Laguna SRL Transilvaniei nr. 8 6 8 2

Ianos-SGB SNC (Bar

Bailando)

Republicii nr. 1 80 80

Radiance SRL Petofi Sandor 75 75

Cetina Express SRL Bucureşti nr. 126  60 60

Interpod SRL (Primavera) G. Coşbuc nr. 34  48 48

Star Ghemara SRL Garoafei nr. 21 42 42

Coffee Way SRL Vasile Lucaciu nr.6 32 32

Shvha SRL Vasile Lucaciu nr.6 24 24

Pupu SRL Bucureşti nr. 31  24 24

Mobipet SRL Unirii nr. 19 24 24

Confort Rom Star SRL Victoriei nr. 134 21 21

Athos Martin SRL Independenţei nr. 28 20 20

Tamasan Bucovinei nr. 19 19 19
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Firma Amplasament

terasă 

Suprafaţa 

conform

contractului

Suprafaţa cf. 

Raportului

Poliţiei Locale

Suprafaţă 

neacoperită 

de contract

Baltagul SRL P-ţa Libertăţii nr. 6  18 18

Gaby Classic SRL Bucureşti nr. 36  15 15

Paul Mihaela Dobrogei nr. 2 6 6

Parcon Industries SRL Gh. Bilaşcu nr. 15  3 3

Evoluţia totalului suprafeţelor închiriate pentru terase sezoniere în perioada analizată arată o 
creştere a gradului de utilizare a spaţiului public, suprafaţa crescând cu peste 100% în 2011 faţă de 
2010 şi de peste patru ori faţă de 2008: 

2008 2009 2010 2011

Total suprafaţă închiriată pentru 

terase sezoniere (mp)
198 312 390 842

O altă deficienţă identificată în cadrul procesului de gestionare a acestor contracte se referă la 
încasarea cu întârziere a creanţelor de la agenţii economici.  

În tabelul de mai jos sunt ilustrate câteva exemple în acest sens, respectiv primele 10 unităţi în 
ordinea descrescătoare a debitelor restante (unde debitele restante au fost calculate ca diferenţă 
între valoarea înscrisă în contract minus cea încasată de la titularul contractului).  Situaţia 
încasărilor a fost extrasă din sistem la data de 11 noiembrie 2011, dată la care toate contractele din 
analiza noastră îşi încheiaseră perioada de acoperire, iar clauza privind termenul de plată pentru 
sumele datorate de agenţii economici prevede că „plata chiriei se va face până în data de 5 a lunii 
pentru luna în curs”.

- lei -

Situaţia debitelor restante pentru contractele de închiriere temporară a spaţiului 

public, la data de 11.11.2011

2010 2011 Total

An Group SRL 621 2.448 3.069

Nicu Ioan Serv 965 965

Chianti SRL 936 936

Hanul Ancuţei 618 288 906

Plus Alfa -412 1.258 846

Daciana SRL 218 464 682

Fillco SRL 549 550

Bilardi Product 521 521

Express Dura 481 481

Maroni 291 291

Total 1.045 8.200 9.245
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4.3. Implementarea şi utilizarea sistemului 
informatic integrat

Implementarea sistemului informatic care se utilizează în prezent in cadrul Primăriei Municipiului 

Baia Mare s-a făcut în anul 2009 de către INDECO Soft SRL.  Conform planului de proiect,

sistemul urma să integreze toate activităţile desfăşurate în cadrul Primăriei, oferind astfel o 

platformă eficientă de control a activităţii tuturor direcţiilor şi serviciilor gestionate în acest sistem, 

dar şi o unealtă eficientă pentru raportările necesare pe parcursul activităţii instituţiei. 

Din diferite motive însă, integrarea nu s-a putut realiza în totalitate, astfel că rezultatele estimate în 

urma implementării nu sunt conform aşteptărilor.  Dintre motivele prezentate de către cei implicaţi 

în această implementare menţionăm: 

- Infrastructura – nu există reţea pe fibră optică pentru conectarea sediului din Centrul Vechi 

(Direcţia Venituri), astfel că nu se poate realiza legătura prin VPN necesară pentru 

funcţionarea integrată a modulului ImpoTax; 

- Restricţii datorate unor norme legislative în vigoare – legea protecţiei datelor cu caracter 

personal împiedică transferul de informaţii de la Serviciul Stării Civile către alte direcţii şi 

servicii care ar putea utiliza aceste date în scopul eficientizării activităţii (de exemplu: plata 

asistenţei sociale către persoane care nu ar trebui să mai figureze ca beneficiari); 

- Utilizarea modulelor implementate – există module care nu sunt utilizate (parţial sau în 

totalitate), pentru e evita duplicarea muncii generată de necesitatea utilizării paralele a altor 

sisteme (de exemplu, excel pentru evidenţa lucrărilor de investiţii gestionate de servicii în 

cadrul cărora nu s-a implementat sistemul INDECO). 

Evidenţa utilizatorilor şi accesului la sistem 

În vederea evaluării gradului de utilizare a sistemului, au fost extrase din sistem următoarele 

informaţii: 

 Numărul de utilizatori pentru fiecare modul; 

 Numărul de accesări în sistem pentru fiecare utilizator în perioada octombrie 2011; 

 Durata utilizării sistemului după înregistrarea utilizatorului.

Pentru utilizarea sistemului au fost creaţi un număr de  167 de  utilizatori, ale căror drepturi de 

acces au fost acordate în funcţie de solicitările şefilor de servicii şi direcţii: 

 Modulul ImpoTax: 46 utilizatori;

 E-Cub: 20 utilizatori;

 CID-Urbanism: 101 utilizatori.

Dintre aceştia, în cursul lunii octombrie 2011 au fost activi în sistem 162 de utilizatori, între care 

există şapte coduri de utilizator care au fost folosite de mai mulţi angajaţi din Primărie.  

Din analiza noastră se observă că mai puţin de jumătate dintre utilizatori accesează sistemul zilnic, 

aşa cum se poate observa în graficele de mai jos: 
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Frecvenţa şi durata accesului la sistem în luna octombrie 2011

*Numărul de utilizatori prezentat în acest grafic este mai mare decât numărul total de utilizatori 

creaţi în sistem, deoarece în această analiză un utilizator poate să apară de mai multe ori, în funcţie 

de duratele de acces din diferite zile (de exemplu, dacă un utilizator accesează şi utilizează de obicei 

sistemul câte 5-6 ore pe zi, şi intr-una din zile doar 2 ore, acesta apare în cadrul analizei de două ori 

– o dată în categoria „sub 4 ore” şi o dată în categoria „mai mult de 4 ore”). 

Pentru a ilustra mai bine situaţia duratei de utilizare a sistemului, am efectuat o analiză a 

numărului de accesări pe fiecare utilizator, împărţind duratele de acces în patru categorii: accesări 

sub 5 minute, accesări de peste 5 minute dar mai mici de o oră, accesări de mai mult de o oră dar 

mai puţin de 4 ore şi, respectiv, accesări de peste 4 ore.  

Aşa cum reiese din graficele de mai jos, există un număr relativ mic de utilizatori (aproximativ o 

treime) care folosesc sistemul pe parcursul întregii zile şi respectiv în majoritatea zilelor din lună – 

mare parte din aceştia fiind utilizatorii modulului ImpoTax. 

De asemenea, un număr mare de utilizatori accesează sistemul foarte rar şi pentru durate foarte 

mici (de exemplu, 38 de utilizatori au accesat sistemul de maxim 2 ori în perioada analizată, iar 

dintre aceştia 33 l-au accesat pentru durate mai mici de 5 minute) – mare parte din aceştia fiind 

utilizatorii modulului CID Urbanism.
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Durata accesului la sistemul INDECO, pe module, în luna octombrie 2011
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4.4. Analiza contractelor de achiziţii din perspectivă 
economică 

4.4.1. Contract concesionare servicii publice de salubrizare

Consiliul Local al municipiului Baia Mare a concesionat începând cu data de 1 decembrie 2006

serviciile publice de salubrizare către societatea Drusal, pentru activităţile de precolectare, 

colectare, transport şi depozitare deşeuri solide şi măturatul şi spălatul căilor publice. 

A. Precolectare, colectare, transport şi depozitare deşeuri solide 

Pentru activităţile de precolectare, colectare, transport şi depozitare deşeuri solide Drusal încasează 

de la populaţie, respectiv de la agenţii economici o taxă lunară, respectiv o taxă pe metru cub de 

deşeuri. 

Tabelul de mai jos prezintă o comparaţie între tarifele practicate de Drusal în relaţia cu locuitorii şi 

agenţii economici din municipiul Baia Mare şi aceleasi tarife practicate de furnizorii de servicii de 

salubrizare din alte oraşe similare din ţară. 

Comparaţie taxă ridicare deşeuri 
menajere populaţie, Ron/ lună, 2011 

Comparaţie taxă ridicare deşeuri
agenţi economici, Ron/mc, 2011

*pentru agenţi economici Ron/t

Pentru persoanele fizice, deşeurile sunt estimate la 2 mc/locuitor/an de unde rezultă un tarif de 5,8 

Ron/ lună/locuitor.  Acest tarif este comparabil cu cel din oraşele prezentate în tabelul de mai sus. 

Pentru agenţii economici, tariful este de 34,5 Ron/ mc. Greutatea medie specifică pentru 1mc de 

deşeu menajer a fost determinată prin măsurători şi este de 150kg/mc. 

Conform informaţiilor publicate în Ordinul nr. 756/2004 actualizat, greutatea specifică a deşeurilor 

menajere variază între 300-350kg/mc.  Deşeurile menajere au greutatea specifică relativ mare, în 

special datorită procentului ridicat de deşeuri fermentabile (vegetale şi animale), cât şi a umidităţii 

ridicate a acestora.
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Greutatea specifică a deşeurilor menajere a scăzut însă în ultimii ani şi va continua să scadă, 

datorită creşterii continue a procentului deşeurilor cu greutate specifică mică (hârtie, cartoane, 

ambalaje diverse, plastice etc.) şi scăderea procentajului de materiale biodegradabile şi inerte 

(zgură, cenuşă, pământ, moloz etc.) ca urmare a creşterii nivelului de calitate al vieţii, astfel că în 

ani următori greutatea specifică a deşeurilor menajere din marile oraşe se va diminua. 

Ponderea deşeurilor colectate selectiv este destul de redusă la nivelul oraşului Baia Mare. Planul de 

dezvoltare al Primăriei prevede plasarea în cadrul platformelor a containerelor pentru colectarea 

selectivă a deşeurilor, însă, la nivelul anului 2010, cantitatea de deşeuri colectate selectiv este destul 

de redusă. 

Tabelul de mai jos prezintă informaţiile legate de colectarea şi valorificarea deşeurilor, pentru anul 

2010, aşa cum au fost constatate de Garda Naţională de Mediu: 

Colectare deşeuri municipale şi asimilabile Primăria Baia Mare, 2010, tone 

Deşeuri municipale şi asimilabile colectate 76,064 

Deşeuri valorificate 11,258 

- colectate selectiv 477

- DEEE 33

- voluminoase (mobilă, carton, etc) 7,000 

- colectate de valorificatori 3,748

Pondere deşeuri colectate selectiv Primăria Baia Mare 0.6%

Pornind de la calculul ponderii de deşeuri colectate selectiv în municipiul Baia mare şi utilizând 
informaţii publice colectate de Institutul pentru Politici Publice Bucureşti, am realizat o comparaţie 
între câteva oraşe privind nivelul deşeurilor menajere colectate selectiv. 

Comparaţie pondere deşeuri colectate selectiv, 2010 (%) 

Sursă: Informaţii furnizate de reprezentanţii Primăriei Baia Mare, informaţii publice colectate de Institutul pentru Politici 

Publice Bucureşti 
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În comparaţie cu oraşele selectate, ponderea deşeurilor colectate selectiv este destul de redusă la 

nivelul municipiului Baia Mare. Colectarea selectivă este punctul de plecare pentru îndeplinirea 

obiectivelor anuale de reciclare şi de valorificare impuse de normele europene. 

B. Măturatul şi spălatul căilor publice 

Serviciile de salubrizare stradală sunt furnizate din decembrie 2006 de societatea Drusal. 

Contractul presupunea efectuarea unor investiţii în primii 3 ani in valoare de 11,631,000 Ron 

pentru îmbunătăţirea infrastructurii şi derularea cât mai eficientă atât a colectării deşeurilor cât şi a 

salubrităţii stradale. 

Cheltuielile cu salubrizarea stradală au scăzut semnificativ în 2009 şi 2010 faţă de anul 2008. În 

anul 2011 acestea înregistrează o creştere, şi ca rezultat al creşterii tarifelor pentru activităţile 

contractate.

Evoluţie cheltuieli salubrizare stradală Primăria Baia Mare (mii Ron) 

Comparând cheltuielile cu salubrizarea stradală pe cap de locuitor cu alte câteva oraşe din ţară, 

concluzionăm că Baia Mare înregistrează o valoare redusă, sub medie şi comparabilă cu alte oraşe 

de dimensiuni similare.

Costul curăţeniei pe domeniul public per capita, 2010 (Ron/ capita) 

Sursă: Informaţii furnizate de reprezentanţii Primăriei Baia Mare, informaţii publice colectate de Institutul pentru Politici 
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Tabelul de mai jos prezintă comparaţia cu alte oraşe pentru o parte din activităţile prestate de 

companiile de salubrizare: măturatul manual şi mecanizat, stropitul şi spălatul căilor publice. 

Tarifele practicate de Drusal în Baia Mare sunt, în general, sub cele din alte oraşe.  

Comparaţie tarife salubrizare stradală (Ron/ 1000mp, Ron/ km pentru Oraşul 3)

Tarifele pentru oraşele incluse în analiza comparativă pentru această activitate şi pentru operaţiuni 

ce sunt similare cu cele din contractul Drusalului cu Consiliul Local Baia mare sunt detaliate în

Anexa 1 a prezentului raport.

4.4.2. Contract deszăpezire 

Serviciile de deszăpezire sunt furnizate din decembrie 2006 de societatea Drusal. 

Cheltuielile cu deszăpezirea variază cu cantitatea de precipitaţii căzute în fiecare an. 

Tabelul de mai jos prezintă evoluţia cheltuielilor pentru lunile de iarnă şi nu pentru un an 

calendaristic, adică pentru perioada 2010-2011 sunt prezentate cheltuielile cu deszăpezirea aferente 

lunilor noiembrie 2010 – martie 2011.

Bugetul este prezentat pentru anul calendaristic 2011.
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Evoluţie cheltuieli deszăpezire Primăria Baia Mare (mii Ron)

Pentru lunile noiembrie şi decembrie 2011 bugetul disponibil este de 405,000 Ron. 

Tabelul de mai jos prezintă comparaţia între cu alte oraşe pentru o parte din activităţile prestate de 

companiile de deszăpezire: curăţarea zăpezii, combaterea poleiului şi pluguit. 

Tarifele practicate de Drusal în Baia Mare pentru curăţarea zăpezii sunt mult mai reduse decât cele 

practicate în celelalte oraşe, însă pentru combaterea poleiului şi pluguit tarifele sunt sensibil mai 

mari decât cele din oraşele selectate pentru comparaţie.  

Comparaţie tarife deszăpezire (Ron/ 1000mp) 

Tarifele pentru oraşele indicate mai sus şi pentru operaţiuni ce sunt similare cu cele din contractul 

Drusalului cu Consiliul Local Baia Mare sunt detaliate în Anexa 2 a prezentului raport.
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4.4.3. Contract întreţinere spaţii verzi 

În municipiul Baia Mare serviciile de întreţinere spaţii verzi sunt împărţite între Serviciul Public 

Ambient Urban (SPAU), care administrează zona centrală a oraşului, şi societatea Rosal. 

Suprafaţa administrată de SPAU este de 360,000mp iar cea administrată de Rosal de 1,140,000mp. 

Activitatea Rosal şi SPAU legată de gestionarea spaţiilor verzi pentru perioada 2008-2009 este 

prezentată în tabelul de mai jos. Activitatea Rosal nu presupune plantarea de specii floricole sau 

arbuşti. 

Evoluţie activitate spaţii verzi, Rosal şi SPAU, 2008-2011 

2008 2009 2010 2011

Arbori plantaţi buc 3,676 5,347 575 780

Rosal 2,428 4,687 265 50

SPAU 1,248 660 310 730

Arbuşti plantaţi buc 10,832 8,980 5,197 9,320

Rosal - - - -

SPAU 10,832 8,980 5,197 9,320

Specii floricole buc 334,510 276,060 176,925 183,720

Rosal - - - -

SPAU 334,510 276,060 176,925 183,720

Suprafeţe gazonate mp 47,430 35,931 17,852 13,700

Rosal 38,020 33,184 17,078 12,100

SPAU 9,410 2,747 774 1,600

Bănci montate buc 472 63 0 325

Rosal 224 63 - 260

SPAU 248 - - 65

Locuri de joacă 

amenajate
buc 8 6 2 8

Rosal 7 5 - 7

SPAU 1 1 2 1

Graficul de mai jos prezintă activitatea de plantare şi gazonare efectuată la nivelul municipiului 

Baia Mare, atât de Rosal cât şi de SPAU. 
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Evoluţie activitate spaţii verzi Baia Mare, 2008-2011

Cheltuielile Rosal cu întreţinerea spaţiilor verzi au fost mai ridicate la începutul contractului când 

volumul de activitate a fost mai crescut, au scăzut semnificativ în 2009 şi 2010 şi au o evoluţie 

crescătoare în 2011 când au fost montate un număr de 260 de bănci şi au fost amenajate un număr 

de şapte locuri de joacă. 

Evoluţie cheltuieli Rosal pentru întreţinere spaţii verzi Primăria Baia Mare (mii Ron)

Tabelul de mai jos prezintă cheltuielile SPAU şi Rosal din 2010 şi o estimare pentru anul 2011. 

Cheltuielile Rosal includ doar costul serviciilor prestate. Cheltuielile SPAU includ costurile salariale

pentru 31 de angajaţi implicaţi în activitatea de întreţinere a spaţiilor verzi şi 32 angajaţi implicaţi 
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în activitatea de producţie (sere). De asemenea, pentru SPAU sunt prezentate detaliat şi costurile cu 

răsadurile, samnânţa pentru gazon, bănci şi locuri de joacă. 

Cheltuieli spaţii verzi Primăria Baia Mare (mii Ron) 

2010 Estimare 2011

Cost mp spaţiu verde (Ron/mp) 1.94 1.92

Rosal 1.2 2.0

SPAU 4.3 3.1

Suprafaţă spaţii verzi administrate (mp) 1,500 1,500

Rosal 1,140 1,140

SPAU 360 360

Cheltuieli (mii Ron) 2,913 3,432

Rosal 1,349 2,300

SPAU 1,564 1,132

- salarii 1,535 1,025

- răsaduri flori 29 49

- sămânţă gazon - 7

- bănci - 30

- locuri de joacă - 22

Costul mediu pentru gestionarea spaţiilor verzi, calculat cu datele prezentate mai sus, pentru 

municipiul Baia Mare, este de 1,94 Ron/mp.

Tabelul de mai jos prezintă o comparaţie între costul mediu calculat conform datelor furnizate 

pentru municipiul Baia Mare cu alte oraşe similare din ţară. 

Costul mediu pentru municipiul Baia Mare este în general inferior celui raportat de celelalte oraşe 

incluse în cadrul comparaţiei. 

Costul mediu de întreţinere a spaţiilor verzi, 2010 (Ron/m2) 

Sursă: Informaţii furnizate de reprezentanţii Primăriei Baia Mare, informaţii publice colectate de Institutul pentru Politici 

Publice Bucureşti 
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În municipiul Baia Mare, suprafaţa de spaţiu verde pe cap de locuitor este de 11mp, sub media la 

nivel naţional şi semnificativ mai redusă decât media europeană. 

Suprafaţă spaţiu verde per capita, 2010 (m2/ locuitor)

Sursă: Informaţii furnizate de reprezentanţii Primăriei Baia Mare, informaţii publice colectate de Institutul pentru Politici 

Publice Bucureşti 

Tabelul de mai jos prezintă comparaţia cu alte oraşe din ţară pentru o parte din activităţile prestate 

de societăţile reponsabile de întreţinerea spaţiilor verzi: cosit mecanizat, gazonări, plantări arbuşti, 

tuns gard viu, toaletare şi defrişare arbori. 

Tariful practicat de Rosal în Baia Mare pentru cositul mecanizat (25 Ron/ 100mp) este relativ

crescut faţă de cel practicat în celelalte oraşe, însă costul cu gazonarea (6 Ron/ mp) şi costul cu 

plantarea arbuştilor (18 Ron/ buc) este mai redus decât în oraşele selectate pentru comparaţie.  

Comparaţie tarife amenajări spaţii verzi (Ron/ 100mp, Ron/ mp, Ron/ buc) 
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Tarifele pentru tunsul gardului viu, toaletarea şi defrişarea arborilor nu sunt similare, variind de la 

25 Ron/ 100mp la 97 Ron/ 100mp pentrul tunsul gardului viu, de la 5 Ron/ buc până la 130 Ron/ 

buc pentru toaletare şi de la 121 Ron/ buc până la 350 Ron/ buc pentru defrişarea arborilor.  

Comparaţie tarife amenajări spaţii verzi (Ron/ 100mp,  Ron/ buc)

Detaliile legate de specificul activităţilor comparate sunt în Anexa 3 a prezentului raport. 

4.4.4. Contract servicii iluminat public

Contractul de delegare a serviciului de iluminat public încheiat între Consiliul Local Baia Mare şi 

societatea Luxten Lighting Company se referă la 3 tipuri de servicii: servicii de reabilitare a reţelei 

de iluminat public, servicii de întreţinere-menţinere şi consum de energie. 

Evoluţia cheltuielilor pentru cele trei tipuri de servicii este prezentată în tabele de mai jos. 

Cheltuielile cu reabilitarea iluminatului public au o evoluţie ascendentă, parţial datorită indexării 

preţurilor la euro, dar şi datorită extinderii reţelei de iluminat public în zonele noi dezvoltate din 

municipiul Baia Mare.
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Evoluţie cheltuieli reabilitare iluminat public Primăria Baia Mare (mii Ron)

Cheltuielile cu întreţinerea-menţinerea reţelei de iluminat public variază cu operaţiunile 

programate, de exemplu în prezent este în curs de desfăşurare procesul de numerotare al stâlpilor 

şi ca parte a planului de întreţinere-menţinere programată, procesul de relamping pentru punctele 

luminoase montate la reabilitare. În acest scop, bugetul pentru anul 2011 este cu 120% mai mare

decât cheltuiala înregistrată în 2010. 

Conform contractului, cheltuielile cu întreţinerea nu pot fi mai mari de 20,000 Eur/ lună şi sunt 

decontate doar în baza recepţiilor fizice. 

Evoluţie cheltuieli întreţinere menţinere iluminat public Primăria Baia Mare 

(mii Ron)

Cheltuielile cu energia electrică aferente iluminatului public sunt refacturate de Luxten către 

Consiliul Local Baia Mare, la tariful stabilit de ANRE, şi după excluderea consumului înregistrat de 

terţi a căror consum este contorizat în cadrul reţelei de iluminat public. 
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Evoluţie cheltuieli energie electrică iluminat public Primăria Baia Mare (mii Ron)

Ponderea cheltuielilor cu întreţinerea-menţinerea a crescut în 2011, de exemplu în luna iulie 2011 

cheltuielile legate de numerotarea stâlpilor se ridică la suma de 58,800 Ron (fără TVA). 

Cheltuieli iluminat public, 2010 (%) Cheltuieli iluminat public, ian-sep 2011 (%)

Reţeaua electrică ce deserveşte iluminatul public este format din 128 km proprietatea Primărieri 

Baia Mare şi 236 km proprietatea Transelectrica. Din cei 128km, 73,56 km sunt aerieni şi 54,44 km 

sunt subterani.

Dintre punctele de aprindere din reţea, 20 buc sunt proprietatea Primăriei şi 236 buc sunt 

proprietatea Electrica Transilvania Nord.

În prezent, reţeaua de iluminat public este împărţită între Primărie şi Electrica. Astfel, doar 20% 

din stâlpii utilizaţi pentru iluminatul public sunt proprietatea Primăriei Baia Mare. 
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Elemente iluminat public Primăria Baia Mare, octombrie 2011 

În urma lucrărilor de reabilitare numărul de puncte luminoase a crescut cu aproximativ 45% în 

perioada 2004-2010, iar puterea medie consumată a scăzut cu aproximativ 10%. 

Evoluţia numărului de puncte luminoase şi a puterii consumate

Tabelul de mai jos prezintă ponderea străzilor cu iluminat public în Baia Mare şi alte oraşe similare 

din ţară.  Cu excepţia unuia singur (respectiv Oraşul 2), toate oraşele enumerate au o pondere de 

100%, peste media la nivel naţional de 93%. 
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Ponderea străzilor cu iluminat public, 2010 (%)

Sursă: Informaţii furnizate de reprezentanţii Primăriei Baia Mare, informaţii publice colectate de Institutul pentru Politici 

Publice Bucureşti 

Pentru municipiul Baia Mare, am calculat costul cu iluminatul public stradal per capita utilizând

cifrele pentru anul 2010 aferente serviciilor de întreţinere menţinere şi consumul de energie 

electrică. 

Costul cu iluminatul public stradal per capita pentru municipiul Baia Mare este similar cu cel al

Oraşului 7 din cadrul analizei noastre, şi cu aproximativ 25% mai ridicat faţă de media naţională. 

Costul iluminatul public per capita, 2010 (Ron/capita)

Sursă: Informaţii furnizate de reprezentanţii Primăriei Baia Mare, informaţii publice colectate de Institutul pentru Politici 

Publice Bucureşti 
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Pentru a efectua o comparaţie a tarifelor din contractul Luxten cu Consiliul Local Baia Mare am 

analizat oferta Luxten către alte două Consilii Locale şi am actualizat tarifele pentru Baia Mare 

utilizând cursul de referinţă de la data de 31 octombrie 2011. 

În urma comparaţiei listelor de tarife am identificat variaţii atât în sens pozitiv cât şi negativ, de la 

tarifele practicate în relaţia cu municipiul Baia Mare.  

Nr.

crt.
Activitate

Oraş pentru 

comparaţie 

Variaţie 

minimă

Variaţie 

maximă 
Referinţă 

1.
Activităţi întreţinere 

menţinere 
Oraşul 2 +57% +57% Anexa 5 

2.
Activităţi reabilitare 

modernizare
Oraşul 12 -56% +70% Anexa 4 

Tarifele pentru oraşele indicate mai sus şi pentru activităţi comparabile cu cele din contractul 

Luxtenului cu Consiliul Local Baia Mare sunt detaliate în Anexa 4 şi 5 a prezentului raport. 
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4.5. Analiza colectării veniturilor 

Pentru analiza veniturilor, am avut în vedere debitele curente, aferente anului 2011, dar şi debitele 

restante, ce nu au fost încasate până la data de 30 septembrie 2011, denumite rămăşiţe. Soldul de 

încasat cuprinde şi majorări şi penalităţi însă acestea nu au fost incluse în analiza noastră. 

În perioada analizată debitele înregistrate au fluctuat, cu o creştere de 7% în 2009 faţă de 2008 şi o 

scădere de 6% în 2010. 

Pentru 2011, ultimul trimestru nu este inclus în analiză si astfel nu sunt înregistrate o parte din 

debite aferente acestei perioade.

În perioada 2008-2011 rămăşiţele de încasat au avut o evoluţie crescătoare, de la 4.8% din total 

debite şi rămăşiţe în 2008, la 7,3% în 2010. 

La luna septembrie 2011, rămăşiţele reprezentau 13% din total debite şi rămăşiţe înregistrate. 

Tabelul de mai jos prezintă evoluţia debitelor şi rămăşiţelor în perioada 2008-2011, pentru 

persoane fizice şi persoane juridice. 
-mii Ron-

Evoluţie solduri debite şi rămăşiţe Primăria Baia Mare, 2008-2011 

2008 2009 2010
ian-sep

2011

Total debite 213.458 227.607 210.916 163.257

% total 95% 95% 93% 87%

Persoane fizice 13.423 14.026 14.866 15.908

% total debite 6% 6% 7% 10%

Persoane juridice 200.035 213.581 196.049 147.349

% total debite 94% 94% 93% 90%

Total rămăşiţe 10.776 12.748 16.588 24.704 

% total 5% 5% 7% 13%

Persoane fizice 5.229 6.183 7.520 10.269

% total rămăşiţe 49% 48% 45% 42%

Persoane juridice 5.547 6.566 9.068 14.436

% total rămăşiţe 51% 52% 55% 58%

Total sold debite

şi rămăşiţe 
224.234 240.355 227.503 187.962

Persoane fizice 18.652 20.209 22.386 26.177

% total 8% 8% 10% 14%

Persoane juridice 205.582 220.146 205.117 161.785

% total 92% 92% 90% 86%
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Persoanele juridice înregistrează aproximativ 93% din totalul debitelor, în scădere uşoară faţă de 

anii anteriori.

Evoluţie debite Primăria Baia Mare (mii Ron) 

Persoanele fizice înregistrează rămăşiţe comparative cu cele ale persoanelor juridice în valori 

absolute, însă acestea reprezintă doar 9% din soldul format din debite curente şi rămăşiţe în cazul 

persoanelor juridice, comparativ cu 39% în cazul persoanelor fizice.

Sold debite şi rămăşiţe persoane 

juridice, septembrie 2011

Solduri debite şi rămăşiţe persoane 

fizice, septembrie 2011

În cazul persoanelor fizice, gradul de colectare al debitelor şi rămăşiţelor a scăzut cu 3% în 2009 

comparativ cu 2008, revenind in 2010 la nivelul anului 2008.
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Pentru primele 3 trimestre ale anului 2011 gradul de colectare este de 46%.

Evoluţie grad de colectare debite şi rămăşiţe persoane fizice, 2008-2011

În cazul persoanelor juridice, gradul de colectare al debitelor şi rămăşiţelor a scăzut în perioada 

2008-2010, de la 96,7% în 2008 la 93,2% în 2010.

Pentru primele 3 trimestre ale anului 2011 gradul de colectare este de 86,4%.

Evoluţie grad de colectare debite şi rămăşiţe persoane juridice, 2008-2011

Din analiza comparativă a gradului de colectare a taxelor şi impozitelor pentru municipiul Baia 

Mare şi a oraşelor selectate rezultă că, pentru persoanele fizice, nivelul de încasare este unul redus 

situându-se cu 33% sub nivelul oraşului cu cel mai bun grad de colectare din analiză. 

11,128

11,502

13,434

11,994

7,524

8,707

8,952

14,182

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2008

2009

2010

ian-sep
2011

Debite şi rămăşiţe încasate Debite şi rămăşiţe neîncasate

198,721

210,415

191,200

139,728

6,861

9,732

13,917

22,057

80% 85% 90% 95% 100%

2008

2009

2010

ian-sep
2011

Debite şi rămăşiţe încasate Debite şi rămăşiţe neîncasate



STRICT CONFIDENŢIAL – SUB PRIVILEGIUL AVOCAT-CLIENT 

(237)

Comparaţie grad de colectare taxe şi impozite persoane fizice, 2010 

Sursă: Informaţii furnizate de reprezentanţii Primăriei Baia Mare, informaţii publice colectate de Institutul pentru Politici 

Publice Bucureşti 

Din analiza comparativă a gradului de colectare a taxelor şi impozitelor pentru municipiul Baia 

Mare şi a oraşelor selectate rezultă că, pentru persoanele juridice, nivelul de încasare este unul 

ridicat, similar cu oraşele care înregistrează cel mai bun grad de colectare din această analiză. 

Comparaţie grad de colectare taxe şi impozite persoane juridice, 2010  

Sursă: Informaţii furnizate de reprezentanţii Primăriei Baia Mare, informaţii publice colectate de Institutul pentru Politici 

Publice Bucureşti 

Printre tipurile venituri, impozite şi taxe mobilizate la bugetul local sunt următoarele: 

 impozitul pe profit datorat de regiile autonome locale ( în cazul cand acestea obtin profit);

 impozitul pe clădiri; 

 impozitul pe terenurile ocupate de clădiri si alte construcţii; 

 taxa asupra mijloacelor de transport;

 taxa pentru folosirea locurilor publice de desfacere;
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 taxele pentru eliberarea certificatelor, a vizelor si autorizaţiilor in domeniul construcţiilor ; 

 taxele pentru folosire mijloacelor de publicitate , afişaj si reclama; 

 taxele de timbru asupra succesiunilor si alte taxe de timbru de la populaţie;  

 impozitul pe spectacole;

 taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare;

 venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata imputasii si depagubiri;

 venituri din concesiuni si inchirieri;

 venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate, potrivit dispozitiilor legale;

 vărsaminte din profitul net al regiilor autonome;  

 vărsaminte de la institutiile publice;  

 contributii datorate de persoanele beneficiare ale seviciilor cantinelor de ajutor social;

 cuantumul alocat din taxa pe valoare adăugată; 

 alte tipuri de taxe.

Graficele de mai jos prezintă o împărţire a debitelor aferente anilor 2010 şi 2011 pe tipuri de taxe şi 

impozite.

Cea mai mare pondere au au veniturile din TVA, urmate de impozitul pe venit, profit şi alte 

caştiguri. Pentru 2011, veniturile din TVA nu includ sumele aferente ultimului trimestru din an. 

Atât impozitul pe clădiri, cât şi  cel pe mijloacele de transport au avut o creştere de 6%, respectiv 2% 

în 2011 faţă de 2010. 

Debite Primăria Baia Mare, 2010 Debite Primăria Baia Mare, ian-sep 2011

În tabelul de mai jos am împărţit, în funcţie de ponderea fiecărui tip de venit în totalul veniturilor 

înregistrate de Primăria Baia Mare, debitele înregistrate în câteva categorii semnificative. 

Principalele categorii care au avut o evoluţie ascendentă în perioada analizată sunt impozitul pe 

clădiri şi taxa pe mijloacele de transport. 
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Atât veniturile din TVA, cât şi impozitul pe profit au înregistrat o scădere semnificativă în 2010, de 

17, respectiv 7%.

Tabelul de mai jos prezintă evoluţia debitelor curente înregistrate în fiecare din anii din perioada 

analizată şi comparaţia cu anul anterior. La nivel cumulat, în anul 2009 a fost înregistrată o 

creştere de 7% a debitelor curente, în timp ce în 2010 a fost înregistrată o scădere de 6%. 

- mii Ron -

Evoluţie debite Primăria Baia Mare în funcţie de tipul de venit 

2008 2009 % 2010 %
ian-sep

2011

Venituri din TVA 94.293 102.268 8% 85.359 -17% 53.417

Impozit pe venit,

profit si alte câştiguri 
68.185 72.521 6% 67.689 -7% 49.295

Impozit clădiri 23.595 24.650 4% 27.593 12% 30.811

Taxă mijloc 

transport
7.180 7.531 5% 9.257 23% 10.213

Alte venituri 1.947 4.625 138% 4.943 7% 7.757

Chirii şi concesiuni 4.102 4.400 7% 4.282 -3% 3.486

Impozit pe teren 2.281 2.227 -2% 2.426 9% 2.307

Fonduri europene

primite
- 5 100% 618

13234

%
1.851

Taxă de timbru 615 1.135 84% 1.283 13% 1.074

Taxă urbanism şi 

construcţii 
4.602 1.472 -68% 2.100 43% 935

Venituri din amenzi 4.082 4.188 3% 2.222 -47% 778

Subvenţii primite 1.081 1.728 60% 2.220 28% 602

Venituri din vânzări 1.244 611 -51% 662 8% 404

Taxă reclame 251 248 -1% 262 6% 328

Total 213.458 227.607 7% 210.916 -6% 163.257

Analiza încasărilor pe principalele tipuri de venituri arată o scăderea semnificativă a gradului de 

colectare a impozitului pe clădiri, de la 83% în 2008 la 76% în 2010 şi a taxei pe mijloacele de 

transport, de la 75% în 2008 la 71% în 2010.

În cazul veniturilor din amenzi, gradul de colectare al debitelor curente este de 210% datorită 

transformării debitelor restante în muncă în folosul comunităţii şi înregistrarea acestora în anul 

curent, deşi ele sunt aferente anilor anteriori. 

Tabelul de mai jos analizează gradul de încasare al debitelor curente în fiecare din cele patru 

perioade analizate, împărţit pe tipurile de venituri. 
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-mii Ron-

Evoluţie încasări debite curente Primăria Baia Mare în funcţie de tipul de venit 

2008
%

încasare
2009

%

încasare
2010

%

încasare

ian-sep

2011

%

încasare

Venituri din

TVA
94.293 100% 102.268 100% 85.359 100% 53.417 100%

Impozit pe

venit, profit si

alte castiguri

68.185 100% 72.521 100% 67.689 100% 49.295 100%

Impozit cladiri 19.657 83% 19.650 80% 20.972 76% 20.972 68%

Alte venituri 1.927 99% 4.486 97% 4.894 99% 5.743 74%

Taxa mijloc

transport
5.379 75% 5.557 74% 6.579 71% 5.458 53%

Chirii si

concesiuni
3.599 88% 4.400 100% 4.234 99% 3.368 97%

Fonduri

europene

primite

- 0% 5 100% 618 100% 1.851 100%

Venituri din

amenzi
2.049 50% 1.674 40% 1.606 72% 1.635 210%

Impozit teren 1.764 77% 1.641 74% 1.815 75% 1.489 65%

Taxa de

timbru
615 100% 1.135 100% 1.283 100% 1.074 100%

Taxa

urbanism si

constructii

4.602 100% 1.472 100% 2.100 100% 913 98%

Subventii

primite
1.081 100% 1.728 100% 2.220 100% 602 100%

Venituri din

vanzari
1.244 100% 611 100% 662 100% 404 100%

Taxa reclame 222 89% 207 84% 230 88% 249 76%

Total

încasări 
204.617 217.353 200.260 146.471

Total debite 213.458 227.607 210.916 163.257

Grad încasare

debite
95,9% 95,5% 94,9% 89,7%

Graficul de mai jos prezintă segmentarea debitelor pe cartiere şi pe persoane fizice şi persoane 

juridice.  Oraşul vechi are cea mai mare pondere de debite persoane juridice , cea mai redusă fiind 

înregistrată de cartierul Firiza. 
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Segmentare debite septembrie 2011curente pe cartiere, persoane fizice şi juridice, 

septembrie 2011

Din analiza evoluţiei pe cartiere a debitelor înregistrate se poate observa ca debitele înregistrate în 

Oraşul vechi au scăzut seminificativ de la 80% din totalul debitelor în 2008 la 75% în 2010, 

respectiv 66% în 2011.

Cartierul cu cea mai mare creştere a debitelor înregistrate în 2010 este Valea Roşie, iar cartierul cu 

scăderea cea mai accentuată este Ferneziu. 

-mii Ron-

Evoluţie debite curente împărţită pe cartiere 

2008 2009 % 2010 %
Ian-Sep

2011

Oraşul vechi 171.019 182.554 7% 158.858 -13% 107.333

Săsar 8.985 7.891 -12% 8.086 2% 10.546

Alte localităţi 6.641 6.587 -1% 9.629 46% 9.801

Progresul 4.597 5.778 26% 6.415 11% 6.340

Republicii 4.136 4.649 12% 6.067 31% 5.119

Nealocat („0”) 1.973 2.070 5% 2.675 29% 4.763

Depozitelor 3.038 3.442 13% 3.828 11% 4.032

Traian 3.702 3.765 2% 3.978 6% 3.963

Valea Roşie 1.800 2.407 34% 3.322 38% 3.853

Vasile Alecsandri 3.125 3.473 11% 3.127 -10% 2.574

Gării 1.770 1.823 3% 1.792 -2% 1.617

Ferneziu 1.060 1.747 65% 1.373 -21% 1.331

Griviţa 672 650 -3% 786 21% 876

Valea Borcutului 731 603 -18% 761 26% 873

Firiza 209 169 -19% 219 30% 238

Total 213.458 227.607 7% 210.916 -7% 163.257
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Analiza încasărilor arată că gradul cel mai mare de colectare este înregistrat în Oraşul Vechi, iar 

nivelul cel mai redus în cartierul Griviţa. 

-mii Ron-

Evoluţie încasări debite Primăria Baia Mare împărţită pe cartiere 

2008
%

încasare
2009

%

încasare
2010

%

încasare

ian-sep

2011

%

încasare

Oraşul vechi 168.560 99% 180.408 99% 156.916 99% 105.640 98%

Sasar 8.054 90% 6.826 87% 6.996 87% 8.385 80%

Alte

localităţi 
6.309 95% 5.346 81% 7.722 80% 7.471 76%

Progresul 4.091 89% 5.182 90% 5.776 90% 5.098 80%

Nealocat

(„0”)
1.806 92% 1.949 94% 2.528 95% 4.357 91%

Republicii 3.498 85% 4.018 86% 5.213 86% 3.594 70%

Depozitelor 2.699 89% 2.907 84% 3.191 83% 2.926 73%

Traian 2.878 78% 2.956 79% 3.048 77% 2.432 61%

Vasile

Alecsandri
1.996 64% 2.121 61% 2.308 74% 1.896 74%

Valea Roşie 1.525 85% 2.079 86% 2.977 90% 1.612 42%

Gării 1.141 64% 1.195 66% 1.329 74% 1.043 65%

Ferneziu 838 79% 1.366 78% 1.068 78% 938 70%

Valea

Borcutului
563 77% 425 71% 539 71% 506 58%

Griviţa 528 79% 453 70% 484 62% 445 51%

Firiza 133 63% 124 73% 163 75% 127 54%

Total

încasări 
204.617 217.353

200.2

60
146.471

Total

debite
213.458

227.60

7

210.91

6
163.257

Grad

încasare

debite

95,9% 95,5% 94,9% 89,7%

Din analiza gradului de încasare a debitelor şi rămăşiţelor pe cartiere putem concluziona că gradul 

cel mai crescut de colectare este înregistrat în Oraşul Vechi, iar cel mai scăzut în cartierul Griviţa. 
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Grad de încasare debite şi rămăşiţe împărţit pe cartiere, septembrie 2011 

Secţiunea următoare prezintă o analiză comparativă pentru trei străzi din Municipiului Baia Mare 

privind impozitul pe terenuri şi clădiri. 

Structura impozitelor pentru terenuri este următoarea: 

 Pentru terenurile din intravilan, aferent construcţiilor, impozitarea se face in funcţie de 

categoria terenului: Categoria A – 0,65 lei/mp, Categoria B – 0,45 lei/mp, Categoria C – 0,28

lei /mp, Categoria D – 0,15 lei/mp;

 Pentru terenurile din intravilan, pentru alta folosinţă decât cea de clădire: in functie de 

categorie si destinaţie, impozitele variază intre 0,0007 lei/mp (teren cu apa) si 0,0046 

lei/mp (vie);

 Pentru terenurile din extravilan, în funcţie de categorie si destinaţie, valorile sunt calculate 

intre 0.0001 lei/mp (teren cu apă) şi 0,0048 lei/mp (vie pe rod). 

Pentru această analiză am selectat 3 bulevarde relevante din centrul oraşului: Bdul Unirii, Bdul 

Bucureşti şi Bdul George Coşbuc. 

Pentru Bdul Unirii am identificat:

 categoria A - 68 de terenuri intravilane aferente construcţiilor;  

 categoria B - 3 de terenuri intravilane aferente construcţiilor;  

 categoria C - 44 de terenuri intravilane aferente construcţiilor;  

Pentru Bdul Bucureşti am identificat: 

 categoria A - 53 de terenuri intravilane aferente construcţiilor;  

 categoria B - 36 de terenuri intravilane aferente construcţiilor;  

 categoria C - 130 de terenuri intravilane aferente construcţiilor;  

Pentru Bdul George Coşbuc am identificat: 

 categoria A - 42 de terenuri intravilane aferente construcţiilor;  
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 categoria B - 16 de terenuri intravilane aferente construcţiilor;  

Media ponderată a impozitului pe m2 pentru cele 3 bulevarde este prezentată în graficul de mai jos: 

Medie debite impozit pe teren/m2, septembrie 2011

Media/ m2 pentru Bdul Unirii si Bdul Bucureşti este destul de redusă, apropiindu-se de categoria C 

de utilizare. Pentru Bdul George Coşbuc media este între categoria B şi categoria A de folosinţă. 

Structura impozitelor pentru clădiri este următoarea: pentru persoane fizice 0,1% din valoarea 

impozabila, iar pentru pentru persoane juridice 1,5. Pentru cladirile dobandite inainte de 2008,

care nu au fost reevaluate, cota este de 10%, din valoarea impozabilă. 

Selecţia include o serie de clădiri de pe 3 bulevarde situate central şi arată ca există variaţii foarte 

mari în ceea ce priveşte impozitele pentru clădiri situate în aceeaşi zonă. 

Pentru clădirile selectate din  Bdul Unirii am identificat următoarele: 

 Valoarea contabilă/mp a clădirilor din selecţie variază între 43 Ron/mp şi 9,670 Ron/mp; 

 Impozitul/mp a clădirilor din selecţie variază între 4 Ron/mp şi 145 Ron/mp. 

Variaţii valori impozabile şi impozit pe clădiri/m2, Bdul Unirii, septembrie 2011
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Pentru clădirile selectate din Bdul Bucureşti am identificat următoarele: 

 Valoarea contabilă/mp a clădirilor din selecţie variază între 61 Ron/mp şi 22,264 Ron/mp; 

 Impozitul/mp a clădirilor din selecţie variază între 4 Ron/mp şi 334 Ron/mp. 

Variaţii valori impozabile şi impozit pe clădiri/m2, Bdul Bucureşti, 
septembrie 2011

Pentru clădirile selectate din Bdul George Coşbuc am identificat următoarele: 

 Valoarea contabilă/mp a clădirilor din selecţie variază între 35 Ron/mp şi 3,224 Ron/mp; 

 Impozitul/mp a clădirilor din selecţie variază între 1 Ron/mp şi 258 Ron/mp. 

Variaţii valori impozabile şi impozit pe clădiri/m2, Bdul George Coşbuc, 
septembrie 2011
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4.6. Recomandări rezultate în urma analizei din 
perspectivă economică a activităţii Primăriei 
Municipiului Baia Mare

4.6.1. Centralizarea activităţilor funcţiilor suport din cadrul Primăriei şi 

Serviciilor subordonate acesteia

Context:

Din punct de vedere organizatoric, Serviciile din subordinea Consiliului Local îşi desfăşoară 

activitatea ca entităţi independente, beneficiind de structuri de suport separate pentru desfăşurarea 

proceselor financiar-contabile, juridice, de resurse umane, de gestionare a proiectelor şi 

programelor de investiţii, sau chiar de achiziţii publice. 

Analiza organigramelor acestor servicii evidenţiază următoarele funcţii suport care desfăşoară 

activităţi în fiecare din aceste structuri, beneficiind de personal dedicat şi gestionându-şi procesele 

în mod independent faţă de funcţiile similare din cadrul Primăriei: 

Serviciul Număr de personal în cadrul funcţiilor suport din Serviciile 

subordonate Primăriei/ Consiliului Local 

SPAU SPAS SPAPLU
Teatrul

Municipal

Teatrul de

Păpuşi
Total

Financiar – Contabilitate 7 10 12 3.5 4 36.5

Juridic n/a 3 4 0.5 n/a 7.5

Resurse Umane 5 6 4 1 n/a 16

Proiecte şi Programe 4 15 2 n/a n/a 21

Achiziţii Publice 5 n/a n/a n/a n/a 5

Total 21 34 22 5 4 86

Recomandare:

În vederea eficientizării la nivel instituțional, atât pe criterii financiare (cuantificate prin potenţiale 

reduceri de cheltuieli), cât şi pe criterii operaţionale (cuantificate prin eliminarea redundanţelor la 

nivelul proceselor, standardizarea acestora, eficientizarea utilizării resurselor etc), se recomandă 

centralizarea tuturor activităţilor executate de funcţiile suport ale acestor servicii în cadrul 

departamentelor corespunzătoare din cadrul Primăriei. 

Beneficii:

 Reducerea costurilor ca urmare a eliminării unor procese redundante şi prin utilizarea mai 

eficientă a resurselor; 

 Înlesnirea standardizării şi optimizării proceselor suport, prin concentrarea lor în cadrul 

aceleiaşi structuri; 

 Îmbunătăţirea rezultatelor obţinute de către aceste servicii, generată de o mai bună 

supervizare a activităţilor din cadrul serviciilor şi o mai bună comunicare internă.
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4.6.2. Standardizarea proceselor şi definirea procedurilor de lucru pentru 

activităţile interne ale Primăriei 

Context:

Ca urmare a analizei efectuate în cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare şi din discuţiile purtate 

cu reprezentanţii instituţiei, se constată lipsa unor procese standardizate şi inexistenţa unor 

proceduri de lucru adecvate structurii organizatorice a Primăriei. 

Recomandare:

Pentru eficientizarea activităţii Primăriei Municipiului Baia Mare se recomandă definirea unor 

procese standardizate şi elaborarea de proceduri de lucru pentru fiecare domeniu de activitate. 

Procesele astfel definite trebuie susţinute de o structură organizaţională adecvată. 

Această activitate este cu atât mai importantă în cazul centralizării funcţiilor suport, pentru care 

definirea şi documentarea proceselor este instrumentul prin care se definesc noile roluri şi 

responsabilităţi, precum şi relaţiile dintre departamentele din cadrul Primăriei sau cu structurile 

subordonate acesteia.

Beneficii:

 Evitarea suprapunerii activităţilor din diferite Servicii din cadrul Primăriei; 

 Definirea rolurilor şi responsabilităţilor pentru fiecare proces pentru funcţiile din cadrul 

Primăriei; 

 Creşterea eficienţei angajaţilor din cadrul Primăriei şi alocarea optimă a numărului de 

resurse pentru fiecare proces.

4.6.3. Finalizarea integrării modulelor sistemului INDECO Soft şi eliminarea 

activităţilor extra-sistem 

Context:

Sistemul integrat implementat de INDECO Soft este un pachet de module software specializate pe

operaţiuni specifice unei instituţii publice, care, în conformitate cu specificaţiile furnizorului, 

acoperă următoarele activităţi: 

 Prevederi, execuţie şi raportare bugetară; 

 Contabilitate bugetară; 

 Dare de seamă trimestrială; 

 Gestiunea obiectelor de inventar şi a materialelor; 

 Gestiunea mijloacelor fixe;

 Managementul resurselor umane şi salarizare; 

 Gestiunea investiţiilor; 

 Achiziţii publice şi gestiunea documentelor contractuale; 

 Registrul de casă; 

 Gestiunea ordinelor de plată şi a foilor de vărsământ; 

 Registrul agricol;

 Evidenţa actelor şi faptelor de stare civilă; 
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 Gestionarea impozitelor şi taxelor la bugetul local; 

 Administrarea plăţilor electronice a obligaţiilor fiscale datorate de contribuabili; 

 Administrarea sistemului informatic.

Din interviurile avute cu angajaţii Primăriei pentru scopurile analizei economice efectuate de 

echipa noastră, rezultă că obiectivele de integrare stabilite la începutul implementării nu au fost în 

totalitate atinse din diverse motive, dintre care s-au evidenţiat următoarele: 

 Infrastructura nu susţine realizarea acestui obiectiv în cazul aplicaţiei ImpoTax, din cauza 

lipsei de reţea prin fibră optică pentru sediul în care îşi desfăşoară activitatea Direcţia 

Venituri;

 Utilizatorii nu sunt pregătiţi tehnic să folosească sistemul corect şi cu toate funcţionalităţile; 

 Există module care sunt utilizate doar parţial, fie din cauza obligativităţii utilizării unei alte 

aplicaţii impuse de lege (ex: SEAP pentru Achiziţii Publice), fie din cauza gestionării 

fragmentate a activităţii – parţial în cadrul Primăriei, parţial în servicii din afara Primăriei, în 

cadrul cărora nu s-a implementat sistemul furnizat de INDECO Soft; 

 Restricţii datorate unor norme legislative în vigoare (ex: legea protecţiei datelor cu caracter 

personal, care  impune restricţii la transferul datelor din modulul Stare Civila către celelalte 

module)

Dintre problemele semnalate de către reprezentanţii INDECO Soft în legătură cu integrarea 

aplicaţiei, cea mai importantă este cea legată de comunicarea ineficientă şi lipsa de integrarea la 

nivel organizaţional în cadrul Primăriei, susţinută şi prin schimbările frecvente de organigramă şi 

personal.

Recomandare:

Pentru atingerea obiectivelor de eficientizare a activităţii Primăriei Municipiului Baia Mare se 

recomandă efectuarea unei analize detaliate a fiecăreia dintre cauzele majore care îngreunează 

eforturile de integrare, în vederea identificării soluţiilor celor mai eficiente pentru depăşirea acestor 

obstacole.

În vederea finalizării cu succes a acestui proiect de implementare şi a realizării obiectivelor de 

integrare, este necesară alocarea de resurse din partea Primăriei. În mod special este importantă 

desemnarea unui manager de proiect din partea Primăriei, care să aibă pregătirea şi 

disponibilitatea de timp necesare coordonării tuturor activităţilor legate de implementare: 

 Stabilirea cerinţelor funcţionale pentru fiecare modul, precum şi a cerinţelor de integrare; 

 Identificarea activităţilor necesare şi a paşilor de urmat în vederea ajungerii de la stadiul 

actual al implementării la soluţia dorită din punct de vedere al funcţionalităţilor sistemului; 

 Stabilirea cerinţelor de infrastructură şi găsirea de soluţii pentru rezolvarea acestora; 

 Urmărirea activităţilor de dezvoltare de sistem şi asigurarea respectării termenelor agreate; 

 Coordonarea cu reprezentanţii tuturor serviciilor şi direcţiilor din cadrul Primăriei pentru 

stabilirea şi realizarea planului de testare şi acceptanţă a soluţiei dezvoltate de 

implementator;

 Coordonarea activităţilor de instruire în vederea utilizării sistemului pentru toţi angajaţii 

Primăriei care îşi desfăsoară activitatea folosind sistemul INDECO. 
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Beneficii:

 Minimizarea efortului de operare, prin eliminarea activităţilor redundante şi automatizarea 

transferurilor de date între module şi aplicaţii; 

 Optimizarea timpilor de producere şi a calităţii informaţiei din raportările interne şi către 

autorităţi; 

 Asigurarea controlului datelor înregistrate şi procesate în sistem, prin alocarea drepturilor 

de acces diferenţiate, corelate cu atribuţiile specifice din fişa postului fiecărui utilizator din 

sistem.

4.6.4. Implementarea unui proces de monitorizare a utilizării spaţiului 

public

Context:

Aşa cum am prezentat în secţiunea 4.2. „Analiza contractelor de utilizare temporară a spaţiului 

public (contracte sezoniere pentru terase)”, analiza suprafeţelor închiriate de către agenţii 

economici pe cei patru ani a evidenţiat situaţii cu diferenţe fluctuante de la un an la altul, ceea ce 

poate sugera că există deficienţe în procesul de urmărire a utilizării spaţiului public de către agenţii 

economici.

Astfel, s-au evidenţiat agenţi economici care au încheiat contracte de închiriere a spaţiului public 

doar în doi sau trei dintre perioada analizată, deşi, probabil, au desfăşurat acelaşi tip de activitate în 

toţi cei patru ani. În alte cazuri, agenţii economici au închiriat suprafeţe mai mari în primii ani ai 

analizei, si mai mici ulterior.

De asemenea, Raportul Poliţiei Locale privind ocuparea spaţiului public la data de 01.06.2011 

relevă o serie de diferenţe între suprafeţele contractate de agenţii economici şi cele efectiv utilizate, 

şi chiar cazuri în care agenţii economici utilizează spaţiul public fără a avea nici un contract încheiat 

cu Primăria. 

Recomandare:

În vederea limitării acestor cazuri în viitor, precum şi pentru stimularea utilizării spaţiului public 

de către agenţii economici şi sporirea în acest fel a veniturilor Primăriei, se recomandă 

implementarea unui proces de monitorizare a utilizării spaţiului public, care să asigure evidenţa, 

controlul şi promovarea utilizării spaţiului public de către agenţii economici. 

Acest proces ar trebui definit, implementat şi gestionat de către Serviciul de Administrare a 

Patrimoniului Public din cadrul Primăriei, a cărui principală responsabilitate conform 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a PBM este să încheie şi să urmărească executarea 

contractelor de închiriere şi concesiune şi a celor de asociere privind terenurile aparţinând 

patrimoniului public si privat al Municipiului Baia Mare.

Printre aspectele importante care trebuie luate în considerare la definirea acestui proces sunt cele

legate de îmbinarea principiilor de design urban şi dezvoltare durabilă, astfel încât proiectarea şi 

modul de utilizare a spaţiului public să asigure: 

 O varietate de utilizări pentru satisfacerea tuturor nevoilor cetăţenilor; 
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 Viabilitate economică, garantată de un management bun şi un program susţinut de 

întreţinere şi dezvoltare; 

 Flexibilitate şi adaptabilitate pentru a răspunde la schimbările de viitor. 

Beneficii:

 Asigurarea unui mai bun control al utilizării spaţiului public, atât din punct de vedere al 

gradului de ocupare, cât şi al scopului şi modului de utilizare; 

 Sporirea veniturilor Primăriei din închirierea spaţiului public, prin creşterea gradului de 

ocuparea şi îmbunătăţirea procesului de colectare a debitelor de la agenţii economici.

4.6.5. Terenuri şi  clădiri – analiza categoriilor de folosinţă ABCD pentru 

terenuri şi a valorilor contabile pe m2 pentru clădiri pentru locaţii 

similare

Context:

În prezent, pentru terenuri, impozitul variază între 0,15 lei/mp şi 0,65 lei/mp, în funcţie de 

categoria alocată terenului intravilan aferent construcţiilor, iar pentru clădiri, valoarea impozitului 

este de 0,1% pentru persoanele fizice şi de 1,5% sau 10% din valoarea impozabilă pentru persoane 

juridice.

În cazul persoanelor juridice, doar 67% din proprietăţile clădiri au fost evaluate, cu 60% fiind 

evaluate în ultimii 3 ani.

Recomandare:

Pentru terenuri, se recomandă analiza alocării categoriile pe segmente de străzi şi simularea mai 

multor scenarii în vederea optimizării categoriilor de impunere. 

Pentru clădiri, se recomandă analizarea opţiunii de a modifica grila de impozitare, în sensul 

majorării cotei de impozitare pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani. Prin 

hotărârea Consiliului Local se pot majora taxele până la un nivel de 40% pentru clădirile care nu au 

înregistrat reevaluări. 

Beneficii:

Creşterea veniturilor de încasat la nivelul Primăriei va crea noi disponibilităţi ce pot fi utilizate 

pentru realizarea obiectivelor pe termen mediu şi lung. 

4.6.6. Implementarea de măsuri pentru creşterea gradului de colectare a 

taxelor şi impozitelor 

Context:

În prezent, gradul de colectare a taxelor şi impozitelor pentru perioada ianuarie – septembrie 2011 

este de 89,7% pentru debitele curente. Pentru anul 2010 gradul de încasare al debitelor curente a

fost de 94,9%.
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Gradul de încasare este mai redus dacă luăm în calcul rămăşiţele din anii anteriori, adică 80,7% 

pentru perioada ianuarie – septembrie 2011 şi de 89,9% pentru anul 2010. 

Recomandare:

Colectarea cât mai eficientă şi completă a taxelor şi impozitelor locale se poate realiza prin 

campanii de comunicare, prin încurajarea utilizării mijloacelor electronice, dar şi prin gestionarea 

eficientă a procesului de transmitere a somaţiilor de plată pentru contribuabilii care au întârziat 

plata obligaţiilor bugetare la termenele legale, transmiterea de popriri pe conturi, executări silite 

etc.

Beneficii:

Creşterea veniturilor încasate la nivelul Primăriei Baia Mare va conduce la o sumă mai mare 

disponibilă pentru realizarea obiectivelor Primăriei. 

4.6.7. Separarea tarifelor legate de întreţinerea-menţinerea iluminatului 

public în costuri cu materialele şi costuri cu manoperă pentru 

transparenţa şi comparabilitatea tarifelor negociate 

Context:

În prezent, între Primăria Baia Mare şi Luxten Lighting Company există un contract de delegare a 

serviciului de iluminat public, pentru activităţile de reabilitare şi de întreţinere menţinere. Pentru 

tarifele din cadrul contractului nu există separarea între costul materialelor şi costul manoperei. 

Recomandare:

Se recomandă, după expirarea contractului existent, ca tarifele să prezinte separat costurile 

materialelor şi costurile legate de manoperă, conform codurilor CPV. 

Beneficii:

Separarea tarifelor poate conduce la optimizarea costurilor prin alegerea celei mai competitive

oferte atât pentru materiale cât şi pentru manoperă. Alternativ, pentru intervenţiile uşoare, 

montarea se poate internaliza.

4.6.8. Implementarea registrului spaţiilor verzi   

Context:

Conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul

localităţilor, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să ţină evidenţa spaţiilor verzi din 

intravilanul localităţilor, prin constituirea registrelor locale ale spaţiilor verzi, pe care le 

actualizează ori de cate ori intervin modificări. 

În prezent Registrul spaţiilor verzi din municipiul Baia Mare nu este funcţional şi nu au putut fi 

furnizate informaţiile cu privire la suprafeţele gazonate existente, numărul de arbori existenţi etc. 
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Recomandare:

Pentru îmbunătăţirea gestionării spaţiilor verzi, precum şi în vederea identificării zonelor deficitare 

din acest punct de vedere, se recomandă implementarea Registrului local al spaţiilor verzi care să 

conţină toate detaliile necesare cu privire la suprafeţe, amplasament cadastru şi categorii de 

folosinţă, conform normelor tehnice publicate. 

Beneficii:

Printre beneficiile Registrului spaţiilor verzi sunt buna gestionare a spaţiilor verzi şi implicit 

îmbunătăţirea calităţii vieţii prin identificarea zonelor deficitare sau degradate  şi realizarea de 

lucrări pentru extinderea suprafeţelor acoperite cu vegetaţie.  De asemenea, pe termen mediu, 

existenţa Registrului va duce la o reducere a costurilor de întreţinere a acestora prin definirea unui 

plan de întreţinere. 

4.6.9. Centralizarea activităţii de gestionare a spaţiului verde din cadrul 

municipiului Baia Mare prin internalizarea sau externalizarea în

totalitatea serviciilor

Context:

În prezent, gestionarea spaţiilor verzi din cadrul municipiului Baia Mare este împărţită între firma 

Rosal şi Serviciul Public Ambient Urban (SPAU) aflat în subordinea Consiliului Local. SPAU are în 

administrare parcurile şi zona centrală a oraşului,  o suprafaţă de aproximativ 360.000 mp, iar 

firma Rosal zonele din cartiere totalizând 1.140.000 mp.

Recomandare:

Pentru a beneficia de economii de scară, recomandăm ca gestionarea spaţiilor verzi să fie realizată 

de un singur furnizor. În urma efectuării unei analize cost-beneficiu şi identificării potenţialului de 

reducere a costurilor, se poate opta pentru internalizarea sau externalizarea în totalitate a

activităţilor legate de întreţinerea spaţiilor verzi. 

Beneficii:

 Optimizarea costurilor prin preţuri de achiziţie reduse ca urmare a creşterii suprafeţei verzi 

administrate;

 În cazul internalizării – disponibilitatea permanentă a personalului SPAU şi posibilitatea de 

monitorizare a activităţii; 

 În cazul externalizării – creşterea calităţii prin utilizarea unui furnizor specializat în acest 

domeniu de activitate şi reducerea costurilor salariale pentru SPAU;  

 Gestionarea mai eficientă şi urmărirea facilă a costurilor cu seminţele, răsadurile, băncile etc, 

prin utilizarea unui singur achizitor.
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4.6.10. Implementarea unor sisteme privind monitorizarea activităţilor 

suport

Context:

La nivelul Primăriei Municipiului Baia Mare există o serie de compartimente care au drept 

caracteristică comună furnizarea de servicii suport pentru celelalte compartimente, acestea din  

urmă putând fi asimilate unor clienţi interni: 

 Serviciul Administrativ – primeşte spre soluţionare solicitări de la angajaţii din cadrul 

Primăriei privind: 

o Eventuale defecţiuni constatate pe partea tehnică sau administrativă, legate de 

instalaţii, utilaje, spaţii şi dotările acestora; 

o Aprovizionarea cu rechizite, materiale, obiecte de inventar, materiale de întreţinere şi 

curăţenie;  

 Serviciul Tehnologia Informaţiei – care primeşte spre soluţionare cererilor de la angajaţii 

care:

o Constată eventuale defecţiuni sau disfuncţionalităţi pe partea IT; 

o Solicită crearea de utilizatori de sistem şi gestionarea drepturilor de acces pentru 

aplicaţiile INDECO implementate la nivelul Primăriei; 

o Solicită modificarea/ actualizarea conţinutului paginii Web a Primăriei. 

Recomandare:

Pentru îmbunătăţirea activităţii acestor compartimente în ceea ce priveşte serviciile suport către 

angajaţii Primăriei, se recomandă introducerea şi utilizarea unor sisteme IT de monitorizare.  

Sistemele de monitorizare a activităţilor suport, cunoscute şi sub denumirea de sisteme de 

“ticketing” reprezintă un tip de aplicaţie IT destinată medierii relaţiei dintre solicitant şi adresant 

prin intermediul unei baze de date centralizate.

De cele mai multe ori aceste sisteme sunt folosite în cadrul departamentelor administrative pentru

gestionarea cererilor privind serviciile suport şi urmărirea soluţionării acestora, furnizând 

informaţii pentru previzionarea stocurilor de piese de schimb, încărcarea departamentelor ce 

asigură suport etc.  

Baza de date care susţine aplicaţia conţine informaţii detaliate referitoare la fiecare solicitant în 

parte (ex. număr de solicitări, frecvenţă, tipuri de solicitări frecvente), precum şi detalii referitoare 

la adresantul solicitării (ex. număr solicitări soluţionate, timpul necesar soluţionării). 

Beneficii:

 Eficientizarea procesului de raportare şi soluţionare a incidentelor, prin folosirea eficientă a 

comunicării electronice (solicitarea este comunicată în timp real, prin folosirea unui 

formular electronic care conţine toate detaliile necesare rezolvării); 

 Eficientizarea monitorizării proceselor prin dezvoltarea unor indicatori care să ofere 

informaţii legate de: sursa , motivul, frecvenţa şi durata de soluţionare a solicitărilor; 

 Posibile reduceri de costuri care pot fi generate prin normarea intervenţiilor (facilitată de 

evidenţa sistematizată a incidentelor) sau prin imputarea costurilor intervenţiilor rezultate în 

urma neglijenţei unor persoane; 

 Dimensionarea serviciilor pe baza volumului de muncă preconizat. 
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4.6.11. Eficientizarea proceselor de gestiune a documentelor

Context:

Având în vedere specificul  activităţii, Primăria Municipiului Baia Mare creează şi gestionează un 

număr semnificativ de documente pe suport de hârtie în cadrul tuturor proceselor desfăşurate de 

serviciile şi direcţiile din subordinea sa. De altfel, conform statisticilor, 90% din documentele 

procesate în cadrul instituţiilor publice din Romania sunt pe suport de hârtie. 

Gestionarea acestor documente presupune un efort substanţial din partea personalului Primăriei, 

consumuri semnificative de resurse materiale (hârtie, consumabile pentru imprimante şi 

copiatoare etc), dar şi importante riscuri în ce priveşte posibilitatea de pierdere sau distrugere de 

documente, sau de încălcare a confidenţialităţii. 

Recomandare:

În vederea eficientizării activităţii de gestiune a documentelor în cadrul Primăriei Municipiului 

Baia Mare, se pot adopta o serie de măsuri structurate pe două direcţii majore: 

a) Introducerea unui sistem electronic de gestiune a documentelor, ca parte integrantă a 

sistemului informatic implementat de INDECO Soft, luând în considerare următoarele 

aspecte:

o Infrastructura: introducerea unui sistem electronic de gestiune a documentelor

presupune necesitatea achiziţionării unor echipamente de tip server, dispozitive de 

stocare, precum şi scanere pentru digitizarea documentelor recepţionate în format 

hârtie;

o Aprobarea şi semnarea electronică a documentelor în cadrul circuitului informaţional 

– în cazul documentelor de uz intern se recomandă utilizarea semnăturii electronice 

simplă, cea extinsă fiind în general folosită pentru operaţiuni cu un grad ridicat de 

securitate (de exemplu, tranzacţii bancare); 

o Cerinţele legale privind arhivarea electronică; 

b) Reorganizarea proceselor de tipărire şi multiplicare într-un sistem de centre dedicate, luând 

în considerare următoarele aspecte: 

o Centrele dedicate de tipărire şi multiplicare, echipate cu multifuncţionale eficiente din 

punct de vedere al costului per pagină, vor fi amplasate pe criterii de proximitate. În 

acest sens va trebui realizat un studiu pentru determinarea modului optim de

amplasare al centrelor.

o Odată cu noul sistem de centre dedicate,  se impune renunţarea treptată la 

imprimantele individuale. Un număr restrâns de echipamente ar putea fi păstrate 

pentru zonele cu necesităţi speciale (legate în principal de cerinţe de confidenţialitate). 

o În vederea asigurării confidenţialităţii datelor pentru procesele  centralizate de tipărire 

şi multiplicare, cele mai eficiente sisteme utilizate în prezent în marile corporaţii se 

bazează pe utilizarea unui sistem de identificare a fiecărui utilizator pe baza unei 

cartele sau a unui cod de acces. Acest sistem oferă posibilitatea monitorizării 

volumelor tipărite pe fiecare utilizator în parte, dar şi accesul controlat la 

echipamentele de tipărire/ multiplicare.  
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Beneficii:

 Diminuarea birocrației şi simplificare a proceselor de circulaţie a  documentelor  în cadrul 

instituţiei – informările, aprobările şi modificările fiind gestionate electronic pentru toate 

documentele administrative, iar tipărirea realizându-se doar la finalul procesului;   

 Asigurarea confidenţialităţii documentelor tipărite şi multiplicate prin introducerea 

cardurilor/ codurilor de acces;

 Îmbunătăţirea controlului costurilor şi volumului de documente tipărite şi multiplicate; 

 Reducerea semnificativă a consumului de hârtie şi a consumabilelor pentru echipamentele 

de tipărire şi multiplicare, precum şi minimizarea uzurii echipamentelor (imprimante şi 

copiatoare);

 Asigurarea unui grad superior de securitate a documentelor prin definirea unor niveluri de

acces în sistem pentru fiecare utilizator, şi eliminarea riscurilor legate de pierderea  sau 

distrugerea documentelor;

 Urmărirea în timp real a statusului documentelor (de exemplu, stadiul soluţionării 

solicitărilor primite de la cetăţeni, care au fost scanate şi încărcate în sistemul de gestiune 

electronică a documentelor). 

4.6.12. Definirea şi implementarea unor indicatori de performanţă bazaţi pe 

competenţe, atribuţii şi obiective 

Context:

Definirea, implementarea şi ulterior măsurarea unui set relevant de indicatori de performanţă este 

deosebit de importantă în contextul procesului de evaluare a rezultatelor la nivel individual şi 

colectiv în cadrul unei organizaţii. 

Necesitatea implementării unor astfel de indicatori de performanţă în rândul entităţilor publice 

este reglementată prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 946/2005 pentru aprobarea  

Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile 

publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial.   

Introducerea unui sistem similar pentru monitorizarea progresului în ceea ce priveşte atingerea 

obiectivelor instituţionale ale Primăriei Municipiului Baia Mare ar reprezenta un  pas important în 

dezvoltarea şi modernizarea instituţiei. 

Recomandare:

Procesul de definire şi implementare a indicatorilor de performanţă în cadrul Primăriei 

Municipiului Baia Mare ar trebui să vină în completarea sistemelor utilizate sau aflate în curs de 

dezvoltare în momentul de faţă.  

Acest proces poate fi structurat în trei etape, asigurând convergenţa între sistemele implementate 

în cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare şi cele mai bune practici existente în acest moment la 

nivel internaţional: 
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a) Conceperea indicatorilor de performanţă şi comportamente – care are ca rezultat „matricea 

de performanţă”, compusă atât din rezultate (obiective si indicatori de performanţă) cât şi 

din comportamentele ce susţin realizarea obiectivelor; 

b) Crearea sistemului de evaluare a performanţei, cu toate componentele sale: 

o Pregătirea organizaţiei; 

o Comunicare continuă şi eficientă; 

o Evaluarea propriu-zisă a gradului de realizare a obiectivelor individuale şi 

organizaţionale; şi 

o Actualizare ulterioară şi implementarea planurilor individuale de dezvoltare, ca 

urmare a concluziilor şi recomandărilor rezultate în cadrul evaluării; 

c) Gestionarea impactului rezultatelor evaluării performanţelor, prin componentele de 

recompensare a performanţei pozitive şi respectiv de gestionare a performanţei negative. 

Beneficii:

 Crearea unui sistem de măsurare şi evaluare a performanţei pe principii de guvernanţă 

corporatistă, care poate susţine măsurile de creştere a eficienţei şi productivităţii 

personalului Primăriei; 

 Posibilitatea comparării nivelului de eficienţă cu alte instituţii similare, permiţând crearea 

unei imagini favorabile care să reflecte eforturile deja întreprinse de conducerea Primăriei 

Municipiului Baia Mare;

 Stabilirea şi urmărirea indicatorilor de performanţă pentru prestatorii externi, care să 

faciliteze obţinerea unor servicii de calitate în timpul stabilit, precum şi aplicarea de 

penalităţi în cazul neîndeplinirii criteriilor stabilite şi măsurate cu ajutorul indicatorilor de 

performanţă. 

4.6.13. Implementarea sistemului de telegestiune energetică şi monitorizare 

a iluminatului public în vederea reducerii costurilor de întreţinere 

menţinere 

Context:

În prezent, sistemul de telegestiune şi monitorizare a iluminatului public nu este funcţional. De 

asemenea, nu este realizată în totalitate separarea reţelei de iluminat public de reţeaua de 

alimentare Electrica.

Recomandare:

Se recomandă prioritizarea activităţilor de investiţii astfel încât sistemul de telegestiune şi 

monitorizare să devină funcţional în vederea reducerii consumului de energie electrică şi a 

implementării sistemului de urmărire a întreruperilor neplanificate pentru minimizarea timpului 

de intervenţie. 

Beneficii:

 Reducerea costurilor de întreţinere şi menţinere a sistemului de iluminat public; 

 Reducerea costurilor cu energia electrică;  
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 Implementarea de soluţii verzi, de exemplu reglarea automată a intensităţii luminii în funcţie 

de intensitatea luminii din mediul exterior.

4.6.14. Optimizarea cheltuielilor privind utilităţile 

Context:

În contextul economic actual şi al presiunii crescute din partea Guvernului pentru diminuarea 

cheltuielilor instituţiilor publice, se constată în situaţiile financiare ale Primăriei Municipiului Baia 

Mare o scădere a costurilor cu utilităţile în perioada inclusă în analiza noastră economică, aşa cum 

se poate vedea în tabelul de mai jos:

Cheltuieli cu utilităţi* 2008 2009 2010 2011

Valoare absolută (mii lei) 20.849 22.373 19.710 19.493

Ponderea în:

 totalul cheltuielilor bugetate 8,4% 9,1% 8,6% 9,0%

 totalul cheltuielilor cu bunuri şi servicii 37,6% 50,0% 48,2% 45,7%

* Analiza include poziţiile bugetare „Încălzit, iluminat şi forţă motrice” (cod 200103) şi „Apă, canal, 

salubritate” (cod 200104).

Pentru continuarea acestei direcţii şi pentru obţinerea unor rezultate relevante în acest sens, 

Primăria Municipiului Baia Mare trebuie să continue eforturile de reducere a cheltuielilor cu 

utilităţile. 

Recomandare:

În scopul identificării celor mai eficiente  modalităţi de optimizare a cheltuielilor cu utilităţile, ar 

trebui luate în considerare următoarele obiective: 

 Efectuarea auditului energetic la nivelul clădirilor administrate de Primărie, pentru 

evidenţierea situaţiei reale a consumurilor energetice şi stabilirea unui plan de măsuri care să 

conducă la reducerea consumurilor de energie (electrică, termică, gaz metan, aer comprimat, 

apă industrială) şi scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră; 

 Identificarea surselor alternative pentru satisfacerea nevoilor energetice ale instituţiei, ca de

exemplu:

o Recuperarea energiei din proces (căldură, energie electrică); 

o Cogenerarea energiei (obţinerea din acelaşi combustibil primar atât a căldurii cât şi a 

energiei electrice);

o Obţinerea energiei electrice şi termice din surse neconvenţionale (ex. panouri solare, 

panouri termice, instalaţii eoliene); 

 Renegocierea contractelor cu furnizorii de utilităţi, vizând aspecte ca: 

o Posibilitatea introducerii de clauze referitoare la retehnologizarea gratuită a 

echipamentelor de distribuţie în scopul sporirii eficienţei şi reducerii pierderilor din 

reţea; 

o Obţinerea de tarife diferenţiate pe timp de zi şi de noapte; 
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 Dezvoltarea unei politici de eficienţă energetică şi conştientizarea angajaţilor Primăriei în 

legătura cu importanţa respectării prevederilor sale. 

 Pentru iluminatul public, organizarea unei licitaţii pentru furnizarea de energie electrică, în 

vederea obţinerii unor tarife mai reduse. 

Beneficii:

 Posibile reduceri ale cheltuielilor cu utilităţile prin diminuarea consumurilor, renegocierea 

tarifelor şi utilizarea de surse sau furnizoti alternativi de energie; 

 Creşterea gradului de eficienţă în ceea ce priveşte consumul energetic, prin implementarea 

recomandărilor rezultate în urma auditului energetic şi a politicii de eficienţă energetică; 

 Identificarea priorităţilor în ceea ce priveşte investiţiile pentru modernizarea clădirilor aflate 

în administrarea Primăriei Municipiului Baia Mare. 

4.6.15. Revizuirea indicelui de transformare a gunoiului menajer din kg în

mc şi creşterea ponderii deşeurilor colectate selectiv 

Context:

Prin raportul Comisiei de constatare a greutăţii specifice medii a deşeurilor menajere de la 

populaţie în municipiul Baia Mare, din 2009, rezultă o greutate medie de 150 kg/mc. 

Colectarea şi eliminarea deşeurilor este percepută de cea mai mare parte a locuitorilor oraşelor 

drept unul din elementele de bază care condiţionează calitatea vieţii urbane, aceasta activitate fiind 

cotată ca importantă imediat după alimentarea cu apă şi cu energie electrică. 

Recomandare:

În vederea stabilirii unui tarif pentru salubrizare cat mai aproape de realitate, se recomandă 

reluarea periodică (de exemplu anual) a măsurătorilor pentru determinarea greutăţii specifice a 

gunoiului menajer.  Odată cu creşterea ponderii deşeurilor colectate selectiv, greutatea specifică a 

deşeurilor menajere se va modifica.  

În vederea creşterii ponderii deşeurilor colectate selectiv de la populaţie, se recomandă 

introducerea de obligaţii clare pentru reciclarea deşeurilor menajere, indicând tipul de material şi 

ţintele minime pentru reciclare, precum şi susţinerea unor campanii de informare a populaţiei. 

De asemenea, contractul cu furnizorul de servicii de salubritate trebuie să prevadă modalitatea de 

colectare selectivă, în pubelă şi/sau prin aport voluntar, concomitent cu crearea infrastructurii 

pentru fiecare din cele două tipuri de colectare, adică trebuie luate în calcul un număr suficient de 

containere în funcţie de zonă şi numărul de locuitori. 

De exemplu, în prezent, ţările din UE trebuie să colecteze anual în medie cel puţin 4 kilograme de 

deşeuri electrice şi electronice pe locuitor. Acordul dintre statele membre prevede că anual statele 

membre vor trebui să colecteze 45% din greutatea medie a deşeurilor electrice şi electronice de pe 

pieţele naţionale, această normă urmând să se aplice la patru ani după intrarea în vigoare a 

legislaţiei revizuite.  După alţi patru ani, ţările membre trebuie să atingă o rată a colectării de 65%.  

În 2010, in municipiul Baia Mare s-au colectat 33t de deşeuri electrice şi electronice, ceea ce 

înseamnă o medie de 0,24 kg pe locuitor, mult sub media impusă de UE. 
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Beneficii:

Ca urmare a estimării corecte a cantităţii de gunoi menajer produs, se va vor putea dimensiona 

corespunzător numărul şi mărimea containerelor de colectare, a vehiculelor de colectare, a staţiilor 

de transfer şi a terenului necesar depozitării. 

În acelaşi timp, taxa de salubrizare încasată de Drusal va fi corelată cu volumul deşeurilor menajere 

produse şi estimat anual. 

După colectarea selectivă a deşeurilor are loc procesul de  valorificare a componentelor 

reziduurilor, ceea ce creează atât beneficii economice, cât şi ecologice prin producerea de materie 

primă secundară, economisirea de energie, scăderea cantităţii de gunoi, reducerea suprafeţelor de 

teren ocupate de depozitele de gunoi şi reducerea poluării. 
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5. Analiza activităţii 
Primăriei Municipiului 
Baia Mare din perspectivă 
organizaţională 

5.1. Analiza componentei resurse umane

5.1.1. Cadrul analizei de Resurse Umane

În scopul derulării analizei componentei Resurse Umane, cu accent pe evaluarea personalului cu 

funcţie de conducere din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare au fost selectaţi 36 de angajaţi 

din structura Instituţiei şi a serviciilor publice din subordine (Serviciul Public de Asistenţă Socială, 

Serviciul Public Ambient Urban, societaţile Urbis şi Vital). 

Selecţia celor 36 de persoane a fost efectuată din perspectiva nivelului postului ocupat (spre 

exemplificare: directori de direcţie, şefi de servicii si de birouri) şi a impactului la nivelul întregii 

Instituţii (spre exemplificare: alte posturi de execuţie), conform modului actual de organizare şi 

funcţionare a acesteia. 

Din cele 36 de persoane selectate, 33 au fost propriu-zis evaluate, trei dintre acestea nefiind

prezente în Instituţie la momentul derulării procesului.  

5.1.2. Metodologia de lucru

Evaluarea personalului de conducere a presupus evaluarea unor competenţe comportamentale prin 

metoda interviului structurat bazat pe comportamente anterioare.

Interviul s-a desfăşurat pe baza unui ghid de interviu ce a urmărit descrierea, prin exemple 

concrete, a unor situaţii anterioare în care persoana evaluată a demonstrat comportamente cu 

valoare predictivă pentru competenţele analizate.  Ulterior finalizării interviului a fost folosită o fişă 

de evaluare care a fost completată cu rezultatele aferente. 

Comportamentele relevante au fost definite în baza următoarelor două surse: 

a) competenţele existente la nivelul posturilor de conducere din cadrul Instituţiei şi a 

societăţilor afiliate, conform fişelor de post; 

b) experienţa PwC în procese similare, cât şi cele mai bune practici în evaluarea de personal.  
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a) Competenţe existente la nivelul Instituţiei 

Cele 19 competenţe prezentate în fişele de post ale persoanelor supuse evaluării au fost grupate în 

mai multe dimensiuni de evaluare astfel:

Delegare si

monitorizare

 Capacitatea de a conduce

 Capacitatea de coordonare

 Capacitatea de control

 Capacitatea de a delega

 Abilităţi în gestionarea resurselor umane

Orientare către 

rezultate

 Capacitatea de a organiza

 Capacitatea de a obţine cele mai bune rezultate 

 Capacitatea de implementare

 Capacitatea de planificare şi de a acţiona strategic 

 Competenţă în gestionarea resurselor alocate 

Atitudine faţă de 

muncă 

 Creativitate şi spirit de iniţiativă 

 Capacitatea de autoperfecţionare şi de valorificare a experienţei 

dobândite

Capacitatea de

rezolvare a

problemelor

 Competenţa decizională 

 Abilităţi de mediere şi negociere 

 Capacitatea de a rezolva eficient problemele

 Capacitatea de asumare a responsabilităţilor 

 Capacitatea de analiza şi sinteză

Dezvoltarea

oamenilor

 Capacitatea de a dezvolta abilităţile personalului 

 Obiectivitate în apreciere

b) Experienţa PwC în procese similare şi cele mai bune practici în evaluarea de 

personal

Cele cinci dimensiuni identificate mai sus au fost mai departe definite pe baza experienţei PwC în 

proiecte similare şi a tipului de comportamente relevante pentru Instituţie, astfel:  

 Delegare şi monitorizare: Capacitatea de a stabili proceduri de monitorizare a

responsabilităţilor delegate, a sarcinilor sau proiectelor subordonaţilor. A ţine seama de 

aptitudinile, abilităţile, cunoştinţele şi experienţa subalternilor şi de caracteristicile sarcinilor 

sau proiectelor alocate in delegarea sarcinilor.

 Orientare către rezultate: Capacitatea de a demonstra încredere de atingere a

rezultatelor. Perseverează în ciuda problemelor întâlnite şi demonstrează entuziasm chiar şi 

atunci când situaţiile devin foarte complexe. 

 Atitudine faţă de muncă: Demonstrarea de motivaţie personală pozitivă, angajament şi 

dorinţa de împlinire profesională în cadrul organizaţiei 

 Capacitatea de rezolvare a problemelor: Capacitate de rezolvare a situaţiilor întalnite; 

capacitatea de a oferi ajutor personalizat adaptat, pe baza experienţelor anterioare.  
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 Dezvoltarea oamenilor: Conducerea echipei pe baza unei viziuni strategice, împunand

respect si atenţie, capacitate de a influenţa opiniile şi atitudinile altora, puterea de a inspira 

si motiva pe alţii să atingă rezultate mai bune, capacitate foarte bună de luare a deciziilor. 

Capacitatea de a-i ajuta pe subordonaţi să se dezvolte şi să evolueze profesional, capacitatea 

de transfer al cunoştinţelor, capacitatea de delegare. 

În evaluarea prezenţei acestor competenţe la nivelul persoanelor evaluate a fost definită o scală de 

notare cu cinci trepte, după cum urmează: 

 1 (foarte slab): persoana evaluată nu este în măsura să demonstreze competenţa în 

discuţie, la nici un nivel.  Nu oferă deloc răspunsuri în privinţa comportamentului analizat, 

sau cele oferite sunt total neadecvate.  De asemenea, prezintă probleme majore de înţelegere 

a comportamentului analizat

 2 (slab): persoana evaluată are o înţelegere minimă a comportamentului analizat.  Nu este 

în măsura să ofere detalii specifice privind experienţe similare, răspunsurile sunt laconice, 

indicând probleme în abordarea acestui comportament sau în înţelegerea comportamentului 

dezirabil

 3 (conform aşteptărilor): pot exista câteva deficienţe în aria analizată, fără a fi 

problematice. Persoana evaluată este în măsură să ofere suficiente exemple concludente 

pentru acest comportament, fără ca reacţiile şi comportamentele să fie peste aşteptări.  Nu 

există probleme comportamentale în manifestarea acestei competenţe, acestea fiind 

evidenţiate la nivelul solicitat. 

 4 (bine): persoana evaluată nu prezintă nici o deficienţă în înţelegerea comportamentului 

analizat, în oferirea de exemple concludente şi în prezentarea unui comportament anterior 

adecvat situaţiei analizate.  Nivelul demonstrat de persoana analizată este constant peste 

medie.

 5 (foarte bine): candidatul depăşeşte întodeauna aşteptările în privinţa comportamentului 

respectiv, atât din perspectiva înţelegerii acestuia cât şi din cea a exemplelor cu rol predictiv 

oferite, ca nivel de adecvare a situaţiei şi ca modalitate de rezolvare.  Nu există nici un semn 

de întrebare în privinţa persoanei evaluate de a gestiona adecvat o situaţie similară. 

Ulterior, definirii competenţelor şi a scalei de notare au fost definite comportamentele relevante pe 

post, cele care au fost urmărite efectiv în interviurile derulate. 
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COMPETENŢA DEFINIŢIE Nivel 1

(FOARTE SLAB)

NIVEL 2

(SLAB)

NIVEL 3

(NORMAL)

NIVEL 4

(BINE)

NIVEL 5

(FOARTE BINE)

Delegare şi 

monitorizare

Capacitatea de a stabili

proceduri de

monitorizare a

responsabilităţilor 

delegate, a sarcinilor sau

proiectelor

subordonaţilor.  A ţine 

seama de aptitudinile,

abilităţile, cunoştinţele şi 

experienţa subalternilor 

şi de caracteristicile 

sarcinilor sau proiectelor

alocate, în delegarea

sarcinilor.

Promovează un stil de 

conducere neproductiv

pentru nivelul de dezvoltare

a competenţelor şi nevoile de 

angajament al membrilor

echipei– prea autoritar sau

prea permisiv. Deleagă în 

mod inadecvat (persoanei

nepotrivite sau într-o

manieră nepotrivită pentru 

sarcină dată sau pentru 

nivelul de competenţă şi 

angajament al persoanei).

Deleagă mai degrabă 

sarcini decât

responsabilităţi, fără a 

petrece timp să explice 

imaginea de ansamblu.

Se asteaptă ca echipa să 

execute fără să îl 

intrebe ceva şi oferă 

suport puţin sau 

deloc. Nu urmăreşte 

sarcinile delegate.

Aplică procesul de 

delegare şi 

monitorizare a

sarcinilor delegate

conform

standardelor

stabilite. Deleagă 

unele activităţi cu 

success.

Dovedeşte abilităţi 

superioare în

urmărirea 

responsabilităţilor 

delegate. Nu

întampină nici un 

fel de probleme în

capacitatea de

alocare şi delegare a 

sarcinilor.

Desemnează noi bune 

practici în ceea ce

priveşte procedurile de 

monitorizare a

responsabilităţilor 

delegate.

Orientare către 

rezultate

Capacitatea de a

demonstra încredere de

atingere a rezultatelor.

Perseverează în ciuda 

problemelor întalnite şi 

demonstrează entuziasm 

chiar şi atunci când 

situaţiile devin foarte 

complexe.

Nu este preocupat de

calitatea execuţiei 

proiectelor.

Nu îşi asumă 

responsabilitatea pentru

rezultatele sale, gaseşte 

justificări ce ţin de contextul 

exterior.

Nu îşi atinge ţintele în 

termenele agreate.

Îşi atinge ţintele 

în termenele

agreate.

Îşi atinge ţintele în 

termenele agreate şi 

îşi mobilizează 

colegii în aceeaşi 

direcţie. 

Perseverent, optimist,

demonstrează foarte bine 

abilităţile de atingere a 

ţintelor stabilite precum 

şi mobilizarea celor din 

jur.
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COMPETENŢA DEFINIŢIE Nivel 1

(FOARTE SLAB)

NIVEL 2

(SLAB)

NIVEL 3

(NORMAL)

NIVEL 4

(BINE)

NIVEL 5

(FOARTE BINE)

Atitudinea faţă 

de muncă 

Demonstrarea de

motivaţie personală 

pozitivă, angajament şi 

dorinţa de implinire 

profesională în cadrul 

organizaţiei 

Angajatul este conştient de 

slaba calitate a execuţiei 

sarcinilor şi nu este 

preocupat de îmbunatăţirea 

performanţei. 

Angajatul nu se implică 

în executarea sarcinilor,

a proiectelor,

demonstrând o lipsă de 

adeziune la activitate

sau la grup.

Demonstrează 

reactivitate fără să 

fie neapărat atras 

de activitatea pe

care o desfăşoară 

(de ex. nu se oferă 

pentru ore

suplimentare dar

nici nu le refuza

atunci cand îi sunt

solicitate).

Angajatul este atras

de activitatea

desfăşurată, dă 

dovadă de 

proactivitate, se

implică în viaţa 

organizaţiei şi aduce 

valoare adaugată 

grupului din care

face parte prin

plusul de efort

depus.

Angajatul este perfect

motivat de activitatea

desfaşurată, fără să aibă 

nevoie de alţi stimuli, se 

implică total, atât prin 

prestarea de activităţi 

suplimentare cât şi prin 

gandirea şi munca 

depusă în afara locului de 

muncă pentru 

îmbunătăţirea activităţii. 

Capacitatea de

rezolvare a

problemelor

Capacitate de rezolvare a

situaţiilor întâlnite; 

capacitatea de a oferi

ajutor personalizat

adaptat, pe baza

experienţelor anterioare 

Imposibilitatea de a oferi

raspunsuri la situaţiile care 

ies din rutina zilnică. 

Nu propune soluţii, se 

concentrează pe 

problema aşteptând de 

la superiori soluţia şi 

detalii legate de

implementarea ei.

Oferă răspunsuri 

la situaţiile 

diferite faţă de 

standard întalnite,

folosindu-şi 

experienţele 

anterioare. Nu

evită implicarea în 

situaţii dificile, 

fără să reuşească 

întotdeauna să 

ajute la rezolvarea

situaţiei existente. 

Identifică corect 

problemele, strânge

informaţii şi detalii 

diverse legate de

fondul problemei,

oferă mai multe 

variante de

rezolvare şi are 

capacitatea de

selectare a celei mai

potrivite soluţii 

pentru rezolvarea

problemei. Se

implică în situaţiile 

dificile fără ca acest 

lucru să îi fie 

Capacitate de decizie

rapidă, soluţiile pe care le 

gaseşte se dovedesc 

întotdeauna uşor de 

urmat sub forma unei noi

proceduri de lucru.
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COMPETENŢA DEFINIŢIE Nivel 1

(FOARTE SLAB)

NIVEL 2

(SLAB)

NIVEL 3

(NORMAL)

NIVEL 4

(BINE)

NIVEL 5

(FOARTE BINE)

solicitat.

Dezvoltarea

oamenilor

Conducerea echipei pe

baza unei viziuni

strategice, împunând

respect şi atenţie, 

capacitate de a influenţa 

opiniile şi atitudinile 

altora, puterea de a

inspira şi motiva pe alţii 

să atingă rezultate mai 

bune, capacitate foarte

bună de luare a deciziilor. 

Capacitatea de a-i ajuta

pe subordonaţi să se 

dezvolte şi să evolueze 

profesional, capacitatea

de transfer al

cunoştintelor, capacitatea 

de delegare.

Nu este recunoscut ca fiind

un conducător al echipei de 

către cei pe care îi conduce. 

Nu este interesat şi / sau nu 

are nici un rezultat în

privinţa dezvoltării 

oamenilor din echipa

proprie.

Se concentrează pe 

rolul

funcţional de moment 

al

angajaţilor, fără a se 

implica în discutarea

unor trasee de

carieră pentru aceştia, 

neluând

în considerare

potenţialul. 

Conduce echipa

proprie exclusiv

pe baza

împuternicirii

formale pe care o

are. Are

capacitatea de a-i

ajuta pe

subordonaţi să se 

dezvolte şi să 

evolueze

profesional, fără 

ca modul de

punere în aplicare

să fie întotdeauna 

reuşit.  

Prezintă calităţi de 

conducator care îl

diferenţiază de 

ceilalţi colegi prin 

modelul pe care îl

promovează. 

Inspiră şi motivează 

oamenii din jurul

lui, atât formal cât şi 

informal. Dovedeşte 

dorinţa şi 

capacitatea de a

dezvolta oamenii

din echipa proprie.

Extrem de inspiraţional, 

angajaţii se simt foarte 

motivaţi să lucreze în 

echipa din care face

parte. Deciziile pe care le

ia sunt corecte atât din

punct de vedere

operaţional cât  şi din 

punct de vedere strategic,

ia în calcul implicaţiile pe 

termen lung asupra

tuturor parţilor, alegând 

calea corecta atât pentru

echipa cât şi pentru 

companie.

Îşi crează singur 

oportunităţi în a dezvolta 

personalul din subordine,

crează strategii 

personalizate de

dezvoltare profesională, a 

căror aplicare o 

sugerează apoi şi 

colegilor din celelalte

departamente sau

direcţii. 
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5.1.3. Rezultatele analizei

Pe baza rezultatelor individuale obţinute de persoanele evaluate, au fost derulate o serie de analize 

prezentate mai jos. Pe baza acestora au fost identificate şi sunt prezentate sub formă de 

recomandări axele de dezvoltare generale la nivel de Instituţie.  

Scoruri generale

Scorul mediu general, obţinut de întreaga populaţie evaluată este 3, aferent nivelului „Conform

aşteptărilor” / „La nivelul solicitat”. 

Graficul de mai jos prezintă distribuţia scorurilor medii generale obţinute în urma evaluării, 

exprimată ca procent din numărul total de angajaţi ce au obţinut scoruri medii în intervalele 

definite.

Rezultatele prezentate mai sus, respectiv distribuţia scorurilor medii obţinute se încadrează într-o 

tendinţă normală, specifică unui astfel de tip de exerciţiu. 
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10%
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18%

27%

33%

21%
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Scorurile medii generale, diferenţiate per competenţă analizată sunt prezentate în graficul de mai 

jos:

Fluctuaţiile în rezultate per dimensiuni analizate, se încadrează în limita unanim acceptată pentru 

astfel de exerciţii. Ca un comentariu suplimentar, rezultatul obţinut pe competenţa „Atitudine faţă 

de muncă” este unul încurajator, atât din perspectiva situării acestuia peste nivelul mediu de 

notare, cât şi datorită ierarhiei inter-competenţe. 
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În analiza per direcţie au fost incluse acele direcţii din cadrul căroa au fost evaluaţi cel puţin doi 

angajaţi. 

Analizând scorurile medii, generale, per direcţie, se remarcă o fluctuaţie semnificativă între 

diversele direcţii sau servicii evaluate, polarizate neuniform faţă de nivelul mediu de notare („nota 

3”).

Scoruri individuale

Scorurile obtinuţe de fiecare persoană evaluată pe competenţele analizate sunt prezentate mai jos 

prin intermediul notelor de evaluare şi prin intermediul unor constatări prezentate în narativ. 
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Perian Gheorghe

Note evaluare:

delegare şi 

monitorizare

orientarea

către rezultate 

atitudinea

faţă de muncă 

rezolvarea

problemelor

dezvoltarea

oamenilor

me

die

4 4 4 3 4 3.8

Narativ:

Avand în vedere situaţiile ilustrate pe parcursul interviului structurat, domnul Perian dovedeşte 

capacităţi dezvoltate de organizare şi monitorizare a activităţii şi a personalului Serviciului de 

Ordine Publica si Pază. Astfel, domnul Perian este implicat în mod direct (şi implicit îşi asumă din 

proprie initiativă acest rol) în alocarea sarcinilor pentru fiecare angajat din cadrul Serviciului (de 

exemplu, alocarea zonelor de patrulare), precum şi în monitorizarea modului în care angajaţii îşi 

îndeplinesc sarcinile alocate (de exemplu, realizarea de controale inopinate în zonele de patrulare).

În acelaşi timp, domnul Perian demonstrează iniţiativă la locul de muncă, încercând în mod 

constant să îmbunătăţească atât calitatea serviciilor oferite comunităţii (prin încheierea de 

parteneriate cu asociaţiile de locatari privind anunţarea sau identificarea de situaţii ce necesită 

intervenţia Poliţiei Locale sau prin implicarea în creşterea nivelului de dotare a Serviciului), cât şi a 

competenţelor angajaţilor din subordine (prin implicarea acestora în programe specifice de 

dezvoltare).  În plus, domnul Perian dă dovada de capacitatea de a identifica si formula obiectivele 

pe termen lung ale Serviciului pe care îl coordonează, evidenţiind acele arii ce necesită îmbunătăţiri 

permanente (de exemplu, echipamentele din dotare, competenţele angajaţilor) şi identificându-se 

(mai ales din punct de vedere emoţional) cu viziunea şi strategia Serviciului de Ordine şi Pază.  

Imbunătăţirea abilităţilor de comunicare (cu precădere, a comunicării informale), abordarea cu o 

mai mare flexibilitate a situaţiilor cotidiene, concomitent cu o mai puternică responsabilizare a 

angajatilor din subordine (care să ii permită orientarea cu precădere către activitaţi strategice) pot 

contribui la creşterea performanţei domnului Perian.  
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Futo Edmund

Note evaluare:

delegare şi 

monitorizare

orientarea

către rezultate 

atitudinea

faţă de muncă 

rezolvarea

problemelor

dezvoltarea

oamenilor

me

die

2 1 1 2 2 1.6

Narativ:

Pe baza situaţiilor descrise în timpul interviului structurat, domnul Futo a demonstrat mai degrabă 

o atitudine defensivă în raport cu sarcinile care îi revin în calitate de Arhitect sef, evidenţiind în 

repetate rânduri faptul că discrepanţele din legislaţia care guvernează responsabilităţile specifice 

postului ocupat nu facilitează / permit realizarea acestora.  Această atitudine generează, în cazul 

domnului Futo, lipsa de implicare şi de proactivitate, atât în ceea ce priveşte responsabilităţile 

curente (manifestată prin comportamente de tip “dacă sunt chemat, particip, dacă nu sunt chemat, 

nu particip”), cât şi în implementarea oportunitaţilor de imbunătăţire a performanţelor activităţii şi 

a angajaţilor din subordine (deşi demonstrează că este capabil să identifice aceste oportunităţi).  

Deşi constient atât de faptul că rezultatele procesului de evaluare a performanţelor angajaţilor nu 

reflect nivelul real al acesteia, cât şi de nevoile de instruire ale angajaţilor din subordine, domnul 

Futo preferă o abordare pasivă a acestora, justificată, în primul rând, prin dificultatea de a 

“schimba sistemul” si prin constrângeri bugetare. De asemenea, situaţiile exemplificate 

demonstrează că domnul Futo întampină dificultaţi în a-şi exprima atât autoritatea, cât şi opinia de 

expert în raport cu ceilalţi angajaţi din cadrul Instituţiei.  

Asumarea rolului strategic (atat în raport cu angajaţii din subordine, cât şi cu personalul din cadrul 

Primăriei), coroborat cu abordarea proactivă a activitaţilor curente pot contribui la optimizarea 

performanţelor individuale ale domnului Futo la locul de muncă. De asemenea, stabilirea de 

protocoale şi proceduri de lucru cu alte direcţii conexe, care să specifice cu claritate rolul şi 

responsabilităţile sale în raport cu acestea pot contribui la schimbarea radicală a modului în care 

domnul Futo este perceput de cei din jur.
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Bakk Andrei

Note evaluare:

delegare şi 

monitorizare

orientarea

către rezultate 

atitudinea

faţă de muncă 

rezolvarea

problemelor

dezvoltarea

oamenilor

me

die

3 2 2 3 3 2.6

Narativ:

Situaţiile exemplificate în cadrul interviului structurat, precum şi experienţa îndelungată în cadrul 

Instituţiei demonstrează bunele cunostinţe tehnice pe care le deţine domnul Bakk, precum şi 

capacitatea de a transmite aceste cunoştinţe către alte persoane / subordonaţi. Cu toate acestea 

însa, domnul Bakk preferă să abordeze într-o manieră reactivă sarcinile şi problematicile cotidiene, 

bazându-se mai degrabă pe experienţa, cunoştinţele şi abilităţile angajaţilor din subordine, în 

detrimentul implicării sale în soluţionarea acestora. Domnul Bakk demonstrează capacitatea de a 

identifica ariile ce necesită îmbunătăţiri pentru a creşte nivelul general de performanţă şi poate 

dezvolta soluţii eficiente în acest sens, însă preferă să nu genereze schimbarea şi să nu se implice în 

implementarea acesteia. De asemenea, experienţa îndelungată în cadrul instituţiei, precum şi 

relaţiile apropiate cu membrii ei îl determină pe domnul Bakk să aplice un stil de conducere 

paternalist, care nu permite evaluarea obiectivă a nivelului de pregătire sau a performanţei 

acestora.

Creşterea nivelului de obiectivitate în evaluarea performanţei angajaţilor şi a echipei, în ansamblu, 

precum şi implicarea activă în activităţile curente pot spori eficienţa, implicit performanţa 

domnului Bakk.
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Coros Călin 

Note evaluare:

delegare şi 

monitorizare

orientarea

către rezultate 

atitudinea

faţă de muncă 

rezolvarea

problemelor

dezvoltarea

oamenilor

me

die

2 1 1 2 2 1.6

Narativ:

Prin cele prezentate pe parcursul interviului individual, domnul Coros demonstrează mai degrabă o 

atitudine pasiv – agresivă în raport cu rolul şi responsabilităţile detinuţe în cadrul Instituţiei. 

Această atitudine este evidenţiată prin lipsa de implicare în activităţile curente (justificată prin 

faptul că angajaţii sunt suficient de pregatiţi profesional pentru a-şi desfăşura activitatea fără un 

control atent), concomitent cu sub-evaluarea rolului şi responsabilităţilor proprii (justificată prin 

aceea că transformarea fostului Serviciu Public Patrimoniu în direcţie în cadrul Primăriei nu mai 

permite exercitarea în aceeaşi masură a atribuţiilor de conducere). De asemenea, domnul Coros se 

dovedeşte a fi motivat cu precădere de recompense financiare, în detrimentul recompenselor ce ţin 

de dezvoltarea personală şi /sau a angajaţilor din subordine. În acest context, domnul Coros 

menţionează că principalul motiv pentru care a solicitat transformarea serviciului public pe care îl 

coordona în directie în cadrul Primăriei este alinierea pachetelor salariale la cele oferite angajaţilor 

cu statut de funcţionar public, fără a face referire la motive ce ţin de eficienţa operaţională sau 

creştere a performanţei generale. De asemenea, domnul Coros este conştient de nivelul 

performanţă al angajaţilor din subordine. Mai mult decât atât, la nivel declarativ le oferă angajaţilor 

oportunitatea de dezvoltare personală prin transferul în alte departamente, fără a aplica însă în 

practică aceste principii.  

Creşterea gradului de obiectivitate în evaluarea propriei performanţe, precum şi a performanţei 

angajaţilor, concomitent cu implicarea activă şi asumarea rolului strategic în procesul de integrare 

a Direcţiei Patrimoniu în structura organizatorică a Primăriei sunt factori ce pot schimba atitudinea 

domnului Coros faţă de situaţia curentă şi pot contribui la creşterea nivelului de performanţă. 
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Ionce Mirela Claudia

Note evaluare:

delegare şi 

monitorizare

orientarea

către rezultate 

atitudinea

faţă de muncă 

rezolvarea

problemelor

dezvoltarea

oamenilor

me

die

3 2 3 2 3 2.6

Narativ:

Deşi ezitantă şi circumspectă la inceput, pe parcursul interviului structurat doamna Ionce a 

demonstrat deschidere şi dorinţa de a impărtăşi informaţii referitoare la experienţa şi activitatea 

desfaşurată în cadrul Instituţiei. Manifestând o atitudine pozitivă în raport cu activităţile curente, 

doamna Ionce demonstrează o bună inţelegere a obiectivelor biroului pe care îl conduce şi a rolului 

sau în îndeplinirea acestora. Cu toate acestea, în momentul în care apar obstacole ce pot periclita

îndeplinirea obiectivelor propuse, doamna Ionce preferă o abordare mai degrabă emotionala şi 

informală pentru soluţionarea lor (de exemplu, “o vorbă bună”), în detrimentul celei sistematice şi 

pragmatice. De asemenea, doamna Ionce este conştientă de nevoile de dezvoltare ale angajaţilor 

din subordine, însă nu manifestă proactivitate în adresarea lor prin soluţii specifice (de exemplu, 

programe de instruire).

Aplicarea unor abordări sistematice de soluţionarea a conflictelor, precum şi creşterea gradului de 

obiectivitate în raport cu evaluarea angajaţilor din subordine, pot contribui la imbunătăţirea 

performanţei profesionale a doamnei Ionce, concomitent cu sporirea eficienţei activităţii proprii.  
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Pop Elena

Note evaluare:

delegare şi 

monitorizare

orientarea

către rezultate 

atitudinea

faţă de muncă 

rezolvarea

problemelor

dezvoltarea

oamenilor

me

die

3 4 4 4 3 3.6

Narativ:

Pe baza situaţiilor exemplificate pe parcursul interviului structurat, doamna Pop demonstrează o 

foarte bună capacitate de organizare şi monitorizare, atât a propriei activităţi, cât şi a Serviciului pe 

care îl conduce. Astfel, acţiunile întreprinse sunt orientate către îndeplinirea cu succes a sarcinilor 

şi către atingerea obiectivelor stabilite. În acelaşi timp, doamna Pop dă dovadă de curaj şi 

integritate, preferând sa adreseze în mod direct şi tranşant problemele. Cu toate acestea, percepţia 

doamnei Pop asupra acestei caracteristici personale este una negativă si resemnată, considerând că 

această atitudine o dezavantajează, de cele mai multe ori. De asemenea, doamna Pop dovedeşte 

abilităţi dezvoltate în ceea ce priveşte evaluarea obiectivă a performanţei angajaţilor din subordine 

şi identificarea nevoilor de perfecţionare a acestora, evidenţiind această caracteristică prin faptul că 

depune efort pentru a-i implica în programe de instruire; mai mult decât atât, unii dintre angajaţii 

pe care i-a coordonat au promovat cu success în cadrul Primăriei. Deşi este constientă de calităţile 

pe care le deţine, doamna Pop consideră ca acestea nu sunt apreciate în mod real de conducerea 

Instituţiei, resimţind constant nevoia de a fi sustinuţă de aceasta în iniţiativele întreprinse.  

Capacitatea şi deschiderea de a aborda direct şi tranşant situaţiile problematice, conflictuale 

reprezintă, fără îndoială, un atu pentru doamna Pop, ce necesită a fi perceput ca atare, atât în 

raport cu sine, cât şi în raport cu ceilalţi membri ai Instituţiei. Cu toate acestea, lipsa de 

personalizare, de adaptarea a comportamentului şi a atitudinii în raport cu ceilalţi poate fi 

percepută de cei din jur ca o dovadă de inflexibilitate sau impotrivire constantă. În acest context, 

manifestarea acestui comportament în acord cu starea de fapt, cu caracteristicile interlocutorului

pot contribui la perceperea corecta, atât a intenţiilor, cât şi a acţiunilor domnei Pop, implicit la 

câştigarea admiraţiei şi a sprijinului celor din jur. 
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Andercău Veronica 

Note evaluare:

delegare şi 

monitorizare

orientarea

către rezultate 

atitudinea

faţă de muncă 

rezolvarea

problemelor

dezvoltarea

oamenilor

me

die

2 1 2 1 2 1.6

Narativ:

Situaţiile exemplificate de doamna Andercău în contextul interviului structurat demonstrează, în 

primul rând, o atitudine de resemnare în raport cu activitatea proprie, dar şi cu activitatea 

serviciului coordonat (perceput de ceilalţi angajaţi ai Instituţiei ca fiind consumator de resurse 

financiare, fără a demonstra o valoare adăugată reală, conform spuselor doamnei Andercău). În 

ciuda conştientizării acestui lucru, doamna Andercău evită să propună iniţiative şi să manifeste 

proactivitate în implementarea unor soluţii de eficientizare a activităţii, implicit de modificare a 

percepţiei celor din jur faţă de performanţele serviciului coordonat. Deşi coordonarea şi 

monitorizarea activitaţilor curente desfăşurate în cadrul serviciului pe care îl conduce reprezintă o 

responsabilitate esenţială a postului pe care îl ocupă, doamna Andercău are tendinţa de a se implica 

excesiv în aspecte de ordin operaţional, în detrimentul celor de natură strategică, atât de 

importante pentru rolul deţinut. De asemenea, doamna Andercău întampină dificultăţi în 

administrarea interacţiunilor dintre serviciul pe care îl coordonează şi celelalte direcţii din cadrul 

Instituţiei, cauzate de lipsa unor proceduri de lucru clare, cât şi de lipsa de autoritate în relaţiile cu 

ceilalţi.   

Redefinirea rolului deţinut (prin orientarea către aspectele strategice specifice postului ocupat), 

redactarea şi implementarea de proceduri de lucru menite să guverneze interacţiunile cu celelate 

direcţii din cadrul Instituţiei vor contribui, fără indoială, la o îmbunătăţire a percepţiei generale 

asupra calităţii serviciilor oferite de departamentul coordonat (atât către clienţii interni, cât şi către 

clienţii externi), implicit asupra autorităţii personale, necesară pentru soluţionarea cu success a 

solicitărilor interne şi externe.  
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Crăciun Achim Aurelia 

Note evaluare:

delegare şi 

monitorizare

orientarea

către rezultate 

atitudinea

faţă de muncă 

rezolvarea

problemelor

dezvoltarea

oamenilor

me

die

3 2 3 2 3 2.6

Narativ:

Persoană energică şi deschisă, doamna Crăciun manifestă, în general, o atitudine deschisă faţă de 

rolul şi responsabilităţile care i-au fost alocate, investind timp şi efort atât pentru îndeplinirea 

sarcinilor proprii, cât şi pentru dezvoltarea angajaţilor din subordine. Cu toate acestea, 

performanţa generală a serviciului pe care îl cordonează este percepută a fi nesatisfăcătoare, atât de 

conducere, cât şi de ceilalti angajaţi, generând, în repetate rânduri, prin pierderea proceselor în 

instanţă, costuri mari pentru Instituţie. Aceste fenomene au provocat, în timp, relaţii conflictuale 

între serviciul coordonat şi celelate direcţii /sevicii din cadrul Primăriei direct implicate în 

pregătirea proceselor. În acest context, doamna Crăciun a preferat să aplice o abordare care să 

permită diminuarea riscurilor pentru serviciul pe care il coordonează (prin cereri de informaţii 

adresate în scris către alte direcţii / servicii implicate), în detrimentul abordării directe, tranşante şi 

eficiente din punct de vedere operaţional (stabilirea de chei de control şi de proceduri de lucru).  

Deşi constienizează deficitul de forţa de muncă experimentată şi calificată cu care se confruntă 

serviciul coordonat, doamna Crăciun întampină dificultăţi în evaluarea obiectivă a angajaţilor din 

subordine, menţionând, în repetate rânduri, că, în pofida eforturilor lor, aceştia sunt sub-apreciaţi 

de conducere şi de ceilalţi colegi.  

Păstrarea atitudinii pozitive faţă de muncă, coroborată cu abordarea directă şi sistematică a 

situaţiilor problematice apărute şi cu manifestarea autorităţii specifice postului şi activităţii 

desfăşurate vor contribui, fără indoială, la imbunătăţirea performanţelor individuale ale doamnei 

Crăciun, implicit a performanţelor serviciului pe care îl coordonează.  



STRICT CONFIDENŢIAL – SUB PRIVILEGIUL AVOCAT-CLIENT 

(277)

Grad Cosmina

Note evaluare:

delegare şi 

monitorizare

orientarea

către rezultate 

atitudinea

faţă de muncă 

rezolvarea

problemelor

dezvoltarea

oamenilor

me

die

n/a* 4 5 4 n/a* 4.3

* Competenţa nu a fost notată întrucât persoana evaluată nu deţine funcţie de conducere în cadrul 

instituţiei.  

Narativ:

Prin atitudinea manifestată, prin modul de raportare la sarcinile curente şi de gestionare a 

situaţiilor dificile, doamna Grad reprezintă “suflul proaspăt” necesar Instituţiei pentru a se re-

poziţiona, atât în raport cu proprii angajaţi, cât şi în raport cu comunitatea locală. Având în vedere 

situaţiile prezentate pe parcursul interviului structurat, doamna Grad dă dovadă de proactivitate, 

gestionându-şi activitatea proprie în conformitate cu standardele si aşteptările conducerii 

Instituţiei si “clienţilor” interni. Orientată către indeplinirea cu succes a îndatoririlor alocate, 

doamna Grad consideră că este apreciată în mod corect de superiorii direcţi şi de colegi. Dând 

dovadă de empatie şi de înţelegere în relaţiile cu ceilalţi, doamna Grad preferă abordarea directă şi 

deschisă a conflictelor, exprimându-şi propriile opinii şi ţinând cont, în acelaşi timp, de context şi 

de trăsăturile interlocutorului.  

Abordarea cu o mai mare deschidere a situaţiilor care nu sunt în aria sa confort, precum şi 

intensificarea treptată a expunerii în cadrul Instituţiei vor facilita, cu siguranţă, transformarea 

doamnei Grad într-un angajat cheie, cu adevărat valoros pentru organizaţie.   



STRICT CONFIDENŢIAL – SUB PRIVILEGIUL AVOCAT-CLIENT 

(278)

Gherman Lia

Note evaluare :

delegare şi 

monitorizare

orientarea

către rezultate 

atitudinea

faţă de muncă 

rezolvarea

problemelor

dezvoltarea

oamenilor

me

die

1 1 2 2 2 1.6

Narativ

Deschisă şi sinceră, doamna Gherman manifestă o atitudine maternă, guvernată mai degrabă de 

sentimente şi emoţii, în raport cu rolul şi responsabilităţile pe care le deţine în cadrul Serviciului 

Public de Asistenţă Socială (SPAS). Această modalitate de raportare la rolul şi activitatea sa o 

determină pe doamna Gherman sa fie empatică şi sensibilă la problemele zilnice cu care se 

confruntă angajaţii din subordine (lipsa de personal, volum mare de lucru, un nivel salarial 

nesatisfăcator), însă nu ii oferă premisele necesare pentru a identifica modalităţi concrete de 

soluţionare. Având în vedere modul de prezentare a activităţii desfăşurate în cadrul SPAS, doamna 

Gherman manifestă un profund sentiment de mândrie atunci când vorbeşte despre realizarile 

organizaţiei pe care o reprezintă. Cu toate acestea, doamna Gherman nu reuşeşte să se poziţioneze 

ca un lider, atribuind constant vechii conduceri şi “colegilor” succesele obţinute şi recunoscute pe 

plan local şi internaţional. De asemenea, doamna Gherman are tendinţa de a percepe munca în 

cadrul SPAS ca o modalitate de asigurare a unui venit constant, ne-evidenţiind în niciun moment al 

interviului structurat dimensiunile de dezvoltare personală sau de acumulare de noi experienţe ale 

muncii.

În cazul doamnei Gherman, abordarea pragmatică, raţională a rolului şi activităţii proprii, 

coroborată cu detaşarea faţă de problemele personale (atât ale sale, cât şi ale colegilor) sunt 

esenţiale pentru îndeplinirea responsabilităţilor alocate.  



STRICT CONFIDENŢIAL – SUB PRIVILEGIUL AVOCAT-CLIENT 

(279)

Gavra Bogdănel 

Note evaluare:

delegare şi 

monitorizare

orientarea

către rezultate 

atitudinea

faţă de muncă 

rezolvarea

problemelor

dezvoltarea

oamenilor

me

die

4 4 3 4 5 4.0

Narativ:

Domnul Gavra dovedeşte capacităţi foarte dezvoltate de organizare, analiză şi sinteză, fiind singurul 

angajat evaluat care a prezentat şi explicat, în cadrul interviului structurat, documentul ce reflectă 

performanţa organizaţiei pe care o reprezintă - raportul de activitate al SPAS. Modul de prezentare 

şi de explicare a informaţiilor cuprinse în raport a demonstrat, de asemenea, capacitatea domnului 

Gavra de a inţelege pârghiile ce influenţează performanţa organizaţiei şi indicatorii relevanţi pentru 

evaluarea acesteia.  Conştient de situaţia curentă a SPAS, de succese, dar şi de constrângeri, 

domnul Gavra este o persoana vizionară, dovedind gandire strategică şi capacitatea de a defini 

obiectivele pe termen lung ale organizaţiei.  Mai mult decât atât, domnul Gavra asociază succesul 

personal cu succesul iniţiativelor pe care le derulează. Cu toate acestea însă, este predispus spre 

renunţare, chiar spre părăsirea organizaţiei, atunci când nu ii sunt create premisele îndeplinirii 

obiectivelor respective . De asemenea, domnul Gavra manifestă obiectivitate în evaluarea 

performanţei angajaţilor pe care îi coordonează, fiind conştient, în egală măsură, de calităţile 

acestora şi de nevoile de dezvoltare. Motivarea angajaţilor reprezintă un deziderat pentru domnul 

Gavra, fiind predispus către iniţiative mai puţin etice pentru a-i recompensa pentru activitatea lor. 

Deşi competenţele de care dispune facilitează îndeplinirea cu succes a responsabilităţilor alocate, 

considerăm că abordarea cu deschidere, dar şi cu maturitate a situaţiilor conflictuale poate crea 

premisele depăşirii obiectivelor şi auto-depăşirii.  De asemenea, considerăm importantă 

conformarea la normele etice, mai ales având în vedere faptul că domnul Gavra îşi asumă proactiv 

rolul de mentor pentru subordonaţii săi. 



STRICT CONFIDENŢIAL – SUB PRIVILEGIUL AVOCAT-CLIENT 

(280)

Puiu Daniel

Note evaluare:

delegare si

monitorizare

orientarea

catre rezultate

atitudinea

faţă de munca 

rezolvarea

problemelor

dezvoltarea

oamenilor

me

die

3 4 3 3 3 3.2

Narativ:

Având în vedere situaţiile exemplificate pe parcursul interviului structurat, domnul Puiu 

demonstrează o foarte bună înţelegere a obiectivelor societăţii pe care o conduce, a rezultatelor 

aşteptate, implicit a factorilor care facilitează îndeplinirea acestora.  Conştient de nevoile de 

îmbunătăţire resimţite de societate, domnul Puiu manifestă proactivitate în adresarea acestora, 

identificând oportunităţi în acest sens (de exemplu, înnoirea parcului de autovehicule sau 

integrarea unui sistem informatic integrat).  Abordând cu pragmatism activităţile curente, domnul 

Puiu este capabil să soluţioneze cu rapiditate situaţiile dificile sau problematice, conştient fiind de 

importanţa acestei abordări pentru eficienţa activităţii societăţii. De asemenea, domnul Puiu 

evaluează cu obiectivitate performanţa angajaţilor pe care îi coordonează, înţelegând, în egală 

măsură,profilul angajaţilor, nevoile lor de dezvoltare şi elementele care îi motivează.  

Înţelegerea specificităţilor tehnice şi operaţionale ale activităţii societăţii pe care o conduce, 

domnul Puiu deţine cunoştinţele şi competenţele necesare pentru a-i asigura succesul. Abordarea 

în mai mare profunzime a aspectelor specifice factorului uman poate însă contribui la creşterea 

peformanţei individuale.  



STRICT CONFIDENŢIAL – SUB PRIVILEGIUL AVOCAT-CLIENT 

(281)

Ghete Eleonora

Note evaluare:

delegare şi 

monitorizare

orientarea

către rezultate 

atitudinea

faşă de muncă 

rezolvarea

problemelor

dezvoltarea

oamenilor

me

die

2 1 2 1 2 1.6

Narativ:

Foarte sensibilă la problemele curente (profesionale şi / sau personale) ale angajaţilor pe care îi 

coordonează, doamna Ghete tinde să fie orientată mai degrabă către consolarea acestora, în 

detrimentul implicării active în atingerea rezultatelor Serviciului Public pe care îl coordonează.  În 

acelaşi scop, doamna Ghete evită să sancţioneze comportamentele neproductive la locul de muncă 

(de exemplu, absenţe nemotivate), justificând această decizie prin constrângerile aplicate în 

înlocuirea forţei de muncă.  Deşi deţine cunoştinţele tehnice necesare pentru a atinge rezultatele 

dorite, doamna Ghete manifestă o atitudine de detaşare în raport cu acestea, chiar dacă, la nivel 

declarativ, înţelege obiectivele alocate, implicit necesitatea de a furniza servicii de calitate către 

comunitatea locală.  

Concentrarea asupra obiectivelor şi rezultatelor Serviciului, abordarea pragmatică şi raţională a 

problemelor Serviciului (de natură umană, materială, operaţională) reprezintă condiţii esenţiale 

pentru îmbunătăţirea performanţei individuale a doamnei Ghete. 



STRICT CONFIDENŢIAL – SUB PRIVILEGIUL AVOCAT-CLIENT 

(282)

Cozma Anişoara 

Note evaluare:

delegare şi 

monitorizare

orientarea

către rezultate 

atitudinea

faţă de muncă 

rezolvarea

problemelor

dezvoltarea

oamenilor

me

die

4 5 4 5 4 4.4

Narativ:

Fire deschisă şi comunicativă, doamna Cozma demonstrează excelente capacităţi de organizare a 

activităţii proprii şi a serviciului pe care îl coordonează. Hotarâtă şi perseverentă, investeşte timp şi 

efort pentru îndeplinirea sarcinilor, asumându-si eforturile suplimentare şi justificându-le printr-

un simţ al datoriei admirabil.  Doamna Cozma abordează metodic, cu verticalitate situaţiile 

problematice, identificand cauza, căutând şi implementând cu rapiditate soluţia potrivită. Proactivă 

şi implicată în activităţi deopotrivă strategice şi operaţionale, dovedeşte bune capacităţi de auto-

evaluare, acceptându-si limitele, dar depunând eforturi permanente de a învăţa, de a găsi 

răspunsuri şi soluţii noi.  În ceea ce priveşte relaţia cu angajaţii, doamna Cozma preferă abordarea 

suportivă, fiind apropiată de aceştia, investind în pregătirea şi dezvoltarea lor.  Cu toate acestea, 

atunci când situaţia o impune, devine categorică şi asertivă, oferind feedback constructiv.   

Deşi competenţele de care dispune facilitează îndeplinirea cu succes a responsabilităţilor, 

intensificarea treptată a expunerii în cadrul Serviciului Public pe care îl reprezintă va facilita, cu 

siguranţă, transformarea doamnei Cozma într-un angajat cheie, cu adevărat valoros pentru 

organizaţie.   



STRICT CONFIDENŢIAL – SUB PRIVILEGIUL AVOCAT-CLIENT 

(283)

Brad Rodica

Note evaluare:

delegare şi 

monitorizare

orientarea

către rezultate 

atitudinea

faţă de muncă 

rezolvarea

problemelor

dezvoltarea

oamenilor

me

die

1 3 2 2 1 1.8

Narativ:

Avînd în subordine o direcţie cu multe posturi vacante, doamna Brad încearcă să soluţioneze 

încărcarea existentă de activitate printr-un efort personal susţinut. Din păcate acest lucru se 

petrece în detrimentul delegării, şi implicit a creşterii unei noi generaţii de profesionişti care să 

poată duce mai departe activităţile derulate în cadrul direcţiei.  Mai mult, doamna Brad tinde să 

respingă primirea de sarcini suplimentare când acestea îi sunt solicitate, precum şi să intarzie 

livrarea celor deja existente pe agendă. În baza acestei stări de fapt, s-au constatat de asemenea şi o 

inerentă stare generală de frustrare referitoare la organizarea activităţii în Primărie, dar şi o 

capacitate scăzută de a veni cu soluţii proprii de îmbunătăţire, sau de a le implementa în 

consecinţă.  

In baza celor de mai sus, îi recomandăm doamnei Brad să înceapă un demers individual de 

dezvoltare prin care rolul jucat acum în cadrul organizaţiei, de contributor individual, să se 

transforme în unul de dezvoltator de talente şi manager de resurse, atât prin investirea de încredere 

în persoanele aflate în subordinea directă cât şi prin concetrarea pe elementele cu adevărat 

importante la nivel organizaţional în defavoarea celor pur tranzacţionale.  



STRICT CONFIDENŢIAL – SUB PRIVILEGIUL AVOCAT-CLIENT 

(284)

Barbul Vasile

Note evaluare:

delegare şi 

monitorizare

orientarea

către rezultate 

atitudinea

faţă de muncă 

rezolvarea

problemelor

dezvoltarea

oamenilor

me

die

4 5 4 4 5 4.4

Narativ:

Extrem de implicat în viaţa organizaţiei, domnul Barbul prezintă toate calităţile necesare postului 

pe care îl ocupă: de la capacitatea individuală de a lua decizii şi a solutiona problemele cu care se 

confruntă, până la dezvoltarea şi motivarea oamenilor din subordine.  Un promotor al 

managementului performanţei, domnul Barbul crede în obiective şi responsabilizarea oamenilor 

pentru a le atinge şi reuseşte în acest sens să se prezinte ca un model de urmat pentru angajaţii din 

subordine. Analitic, cu o bună capacitate de sinteza, dar şi perseverent, domnul Barbul poate fi 

privit ca unul din pilonii dezvoltării viitoare a organizaţiei.  

Îi recomandăm domnului Barbul să continue promovarea conceptelor moderne pe care le 

reprezintă, şi să se ofere ca model şi sprijin nu doar pentru angajaţii din subordinea directă, cât şi 

pentru omologii de la celelalte divizii ale Primăriei.  



STRICT CONFIDENŢIAL – SUB PRIVILEGIUL AVOCAT-CLIENT 

(285)

Pop Ioan

Note evaluare:

delegare şi 

monitorizare

orientarea

către rezultate 

atitudinea

faţă de muncă 

rezolvarea

problemelor

dezvoltarea

oamenilor

me

die

2 3 4 3 3 3

Narativ:

Integru şi onest, şi deopotrivă animat de bune intenţii în privinţa activităţii proprii şi a celor 

derulate de departamentele colaterale, domnul Pop pare a fi candidatul ideal pentru rolul pe care îl

ocupa. Din pacate însă, aceste calităţi nu sunt suficiente pentru a avea rezultatele scontate pe post. 

Astfel, în calitate de manager al oamenilor din subordine, domnul Pop prezintă capacitati scăzute 

de dezvoltare a acestora şi nu apare ca un lider natural, în ciuda bogatei sale experienţe 

profesionale în domeniul de activitate pe care îl reprezintă.  

Suplimentar, în scopul atingerii obiectivelor de performanţă, îi recomandăm domnului Pop 

dezvoltarea unui set de competenţe individuale aflate în zona managementului conflictului şi 

capacităţii de rezolvare eficientă a problemelor. Astfel, în momentul în care inevitabil luarea 

deciziilor strategice de implementare a recomandărilor făcute în urma controalelor derulate de 

echipa proprie nu mai intră în jurisdicţia dânsului, escaladarea problemelor nerezolvate insoţită de 

o capacitate de influenţare crescută va duce şi la soluţionarea practică a acestora, şi implicit la 

atingerea obiectivelor departamentului pe care îl reprezintă.  



STRICT CONFIDENŢIAL – SUB PRIVILEGIUL AVOCAT-CLIENT 

(286)

Butnar Virginia

Note evaluare:

delegare şi 

monitorizare

orientarea

către rezultate 

atitudinea

faţă de muncă 

rezolvarea

problemelor

dezvoltarea

oamenilor

me

die

4 4 4 3 4 3.8

Narativ:

Cu o profundă privire analitică, doamna Butnar reuseşte să inţeleagă multe din funcţionalităţile 

sistemice ale organizaţiei, dar şi tipologia şi impactul relaţiilor existente la nivel personal (cel puţin 

a celor) din cadrul echipei de management. Suplimentar, deţinând concepte teoretice precum 

managementul performanţei, doamna Butnar încearcă să impună o abordare modernă în privinţa 

organizării activitaţii din departamentul propriu, dar şi să insufle omologilor ei aceste lucruri. Dacă 

însă în cadrul serviciului pe care îl conduce modelul personal pe care îl promovează reuseşte să se 

impună şi să se facă apreciat, rezultatele resimţite la nivelul întregii organizaţii sunt modeste.   

Folosindu-se însă de calităţile imanente precum perseverenţă şi ambiţie şi de nivelul crescut de 

cunoştinţe “tehnice” în domeniul managementului resurselor umane, îi recomandăm doamnei 

Butnar creşterea expunerii la nivelul întregii organizaţii şi tratarea tuturor angajaţilor ca un 

adevărat “capital uman” aflat în responsabilitate directă.  



STRICT CONFIDENŢIAL – SUB PRIVILEGIUL AVOCAT-CLIENT 

(287)

Zamfirescu Carmen

Note evaluare:

delegare şi 

monitorizare

orientarea

către rezultate 

atitudinea

faţă de muncă 

rezolvarea

problemelor

dezvoltarea

oamenilor

me

die

3 4 5 4 3 3.8

Narativ:

Debordând de energie şi iniţiativă, doamna Zamfirescu aduce cu siguranţă un suflu nou în cadrul 

organizaţiei. Acestea, însoţite de o determinare naturală de a face lucrurile bine şi o capacitate 

crescută de a găsi soluţii şi a implementa noi abordari, împreună cu dorinţa de a se auto-depăsi 

creează premisele unor rezultate foarte bune pe termen mediu si lung în departamentul pe care îl 

reprezintă. 

Fiind însă la inceputul carierei profesionale şi mai ales a experienţei în managementul oamenilor, îi 

recomandam doamnei Zamfirescu utilizarea întregii palete de instrumente la îndemâna

managerilor, incluzând feedback-ul negativ şi gestionarea performanţei necorespunzatoare.  

Desigur, aceste elemente vor trebui utilizate complementar celor pozitive, deja “în dotare”,

orientarea naturală către oameni fiind unul din atu-uri principale ale doamnei Zamfirescu care nu 

trebuie să dispară.   



STRICT CONFIDENŢIAL – SUB PRIVILEGIUL AVOCAT-CLIENT 

(288)

Pop Carmen

Note evaluare:

delegare şi 

monitorizare

orientarea

către rezultate 

atitudinea

faţă de muncă 

rezolvarea

problemelor

dezvoltarea

oamenilor

me

die

4 3 2 3 2 2.8

Narativ:

Deşi un bun profesionist din punct de vedere al cunoştinţelor tehnice detinuţe, dar şi al organizării 

funcţionale ale unui departament financiar contabil, doamna Pop se prezintă totuşi ca mai degrabă 

pesimista şi lipsită de incredere în privinţa viitorului organizaţiei pe care o reprezintă. Cunoscând şi 

având la îndemână o sumedenie de soluţii tehnice de (re)organizare a activităţii, schimbarile 

petrecute la nivel organizaţional sau cele preconizate o fac mai degrabă refractară la nou decât 

aşteptând cu interes să beneficieze de ele.  

Pentru a-şi îmbunătăţi performanţa în cadrul organizaţiei şi a atinge rezultatele de care are nevoie, 

îi recomandăm doamnei Pop să manifeste o deschidere suplimentară faţă de elementele noi din 

activitate dar şi faţă de sugestiile terţilor, cât şi să implice un număr de oameni cât mai mare din 

subordinea directă în momentul în care exprimarea părerilor pe un anumit subiect este binevenită.  



STRICT CONFIDENŢIAL – SUB PRIVILEGIUL AVOCAT-CLIENT 

(289)

Mureşan Melania  

Note evaluare:

delegare şi 

monitorizare

orientarea

către rezultate 

atitudinea

faţă de muncă 

rezolvarea

problemelor

dezvoltarea

oamenilor

me

die

4 4 4 5 4 4.2

Narativ:

Decisă în acţiuni, cu o capacitate de analiză şi sinteză semnificative, doamna Mureşan prezintă 

caracteristicile profunde ale conducatorului de modă nouă. Flexibila şi rapidă în acţiuni, reuseşte să 

găsească soluţii pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă, indiferent că e vorba de 

probleme de personal şi de alocare de activităţi şi resurse, sau de soluţii tehnice specifice. Promotor 

al managementului performanţei, îşi motivează şi dezvoltă oamenii pe baza de analize factuale şi 

oferirea de feedback constructiv.

În baza constatării dezvoltării semnificative a competenţelor relevante pentru posturi de conducere, 

îi recomandăm doamnei Mureşan creşterea implicării proprii atât la nivelul direcţiei proprii cât şi 

la nivelul întregii organizaţii.   



STRICT CONFIDENŢIAL – SUB PRIVILEGIUL AVOCAT-CLIENT 

(290)

Radu Lucia

Note evaluare:

delegare şi 

monitorizare

orientarea

către rezultate 

atitudinea

faţă de muncă 

rezolvarea

problemelor

dezvoltarea

oamenilor

me

die

3 2 3 3 3 2.8

Narativ:

Muncitoare şi cu o constinciozitate crescută în privinţa îndeplinirii sarcinilor proprii, doamna Radu 

prezintă o anumită deschidere şi pozitivism în privinţa organizării actuale a activităţii.  Cu un simt 

ierarhic înăscut, stimează persoanele superioare ierarhic şi se aşteaptă la un tratament similar din 

partea persoanelor subordonate.  Din păcate, modelul personal insuflat celorlalţi nu este unul 

suficient de puternic încât să o transforme într-un lider recunoscut, astfel încât doamna Radu 

rămâne privită mai degrabă ca un bun specialist şi mai puţin ca un manager inspiraţional.   

Asumarea de responsabilităţi în nume propriu, inclusiv luarea de decizii atât tehnice cât şi 

referitoare la oamenii din subordine ar trebui să constituie un exerciţiu suficient de energic pentru 

doamna Radu încât să manifeste şi cu rol transformaţional în privinţa propriei independenţe în 

decizie şi soluţionare a problemelor.  
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(291)

Popan Dorca Gheorghe

Note evaluare:

delegare şi 

monitorizare

orientarea

către rezultate 

atitudinea

faţă de muncă 

rezolvarea

problemelor

dezvoltarea

oamenilor

me

die

3 3 4 2 3 3

Narativ:

Deşi însărcinat cu cel mai numeros departament din cadrul instituţiei, domnul Popan nu se 

distinge ca fiind un lider puternic şi vizionar. Mai degrabă un contributor individual la rezultatele 

organizaţiei, domnului Popan nu îi lipsesc ideile şi dorinţa de a face lucrurile mai bune, dar suferă 

însă din perspectiva implementării cu succes a acestora.  Mai mult, modelul individual pe care îl 

promovează în rândul colegilor este mai degrabă unul retras decât unul în forţă şi decisiv, aferent 

rolului pe care il are în organizaţie.  

Asumarea pro-activă de responsabilităţi, solicitarea unei libertăţi de acţiune mai ridicate şi 

exerciţiul luării deciziilor la nivel individual, implicit asumarea de riscuri în scopul rezolvării 

imediate a problemelor, este preferată atitudinii actuale de aşteptare după decizia altora şi va duce 

cu siguranţă la creşterea capacităţii manageriale a domnului Popan.  
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(292)

Fotonea Gheorghe

Note evaluare :

delegare şi 

monitorizare

orientarea

către rezultate 

atitudinea

faţă de muncă 

rezolvarea

problemelor

dezvoltarea

oamenilor

me

die

n/a* 4 4 3 n/a* 3.7

* Competenţa nu a fost notată întrucât persoana evaluată nu deţine funcţie de conducere în cadrul 

instituţiei.  

Narativ:

Dedicat activităţii derulate şi pozitiv în abordare, muncitor şi dornic de a găsi cea mai bună soluţie 

pentru toate parţile implicate, domnul Fotonea se prezintă ca o persoană pozitivă.  Cu abilităţi de 

relaţionare şi comunicare medii, domnul Fotonea este încrezător în oamenii din instituţie şi ajutat 

de aceştia găseşte căile potrivite de satisfacere a nevoilor clienţilor proprii.  Perseverent şi integru, 

se constituie într-un model de referinţă la nivelul instituţiei, demn de urmat de colegii şi omologii 

lui.

Creşterea asertivităţii proprii şi relaţionarea cu colegii/colegele din departament într-o notă mai 

directivă ar aduce automat poziţionarea într-o zonă superioară a performanţei şi l-ar ajuta pe 

domnul Fotonea să îşi îndeplinească şi mai bine obiectivele propuse. 
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Pallade Simona

Note evaluare:

delegare şi 

monitorizare

orientarea

către rezultate 

atitudinea

faţă de muncă 

rezolvarea

problemelor

dezvoltarea

oamenilor

me

die

4 4 5 3 5 4.2

Narativ:

Doamna Pallade deţine abilităţi dezvoltate de comunicare, creând o atmosfera deschisă şi 

încurajând dialogul continuu. Prin manifestarea unei atitudini deschise şi pozitive în relatia cu 

propria echipă şi cu clientii interni, doamna Pallade este percepută de ceilalţi ca un om de 

încredere, disponibil oricând pentru a le oferi ajutor.

Fire analitică, identifică cu uşurinţă aspectele ce necesită îmbunătăţire, demonstrând ca este 

orientată spre standarde ridicate de calitate. Îşi conduce echipa prin oferirea de exemple (implicit 

prin exemplul personal) contribuind astfel la dezvoltarea profesionalăa şi personală a angajaţilor 

din subordine; deleagă cu uşurinţă sarcini şi responsabilităţi, urmărind atent executarea lor. 

Adaptându-şi atitudinea şi comportamentul la situaţii particulare, doamna Pallade dă dovadă de 

empatie, dar devine autoritără şi hotarâtă în luarea deciziilor atunci când este cazul. 

Pentru a-şi îmbunătăţi performanţa în cadrul organizaţiei şi a atinge rezultatele dorite,îi 

recomandăm doamnei Pallade să păstreze o perspectivă obiectivă asupra lucrurilor pentru a asigura 

o rezolvare eficientă a problemelor. 
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Varga Maria

Note evaluare:

delegare şi 

monitorizare

orientarea

către rezultate 

atitudinea

faţă de muncă 

rezolvarea

problemelor

dezvoltarea

oamenilor

me

die

4 4 4 3 4 3.8

Narativ:

Ratională şi calculată, doamna Varga, este preocupată în primul rând de atingerea rezultatelor 

dorite, dând dovadă de proactivitate şi iniţiativă la locul de muncă. Este o persoană ce comunică 

deschis, transparent şi trasează linii clare de acţiune pentru îndeplinirea obiectivelor. Această 

caracteristică o ajută, de asemenea, să evalueze cu obiectivitate calitatea şi performanţa angajaţilor 

pe care îi coordonează, să le ofere feedback într-o manieră onestă şi să le propună modalităţi 

concrete de dezvoltare profesională şi personală. Manifestând preferinţă pentru abordarea 

sistematică şi procesuală a lucrurilor, doamna Varga obişnuieste să analizeze informaţiile pe care le 

are la dispoziţie, identifică riscuri şi oportunităţi şi propune soluţii de îmbunătăţire. 

Fiind orientată cu precădere spre obţinerea de rezultate, există riscul ca doamna Varga să neglijeze 

dimensiunea umană a rolului şi responsabilităţilor (auto)asumate, ce contribuie major la 

întâmpinarea nevoilor celorlalţi, la gestionarea situaţiilor conflictuale si la rezolvarea cu uşurinţă a 

problemelor. În consecinţă, pentru evitarea acestui risc, îi recomadăm doamnei Varga să abordeze 

cu mai mare empatie situaţiile cu care se confruntă.  
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Florea Traian

Note evaluare:

delegare şi 

monitorizare

orientarea

către rezultate 

atitudinea

faţă de muncă 

rezolvarea

problemelor

dezvoltarea

oamenilor

me

die

4 4 4 3 5 4

Narativ:

Domnul Florea dă dovadă de o puternică dorinţă de a pune în valoare calităţile oamenilor din jur, 

fiind orientat spre interactiuni cu ceilalţi şi spre dezvoltarea lor profesională şi, implicit, personală. 

Manifestând o disponibilitate ridicată pentru a oferi suport şi consiliere la locul de muncă, domnul 

Florea demonstrează dorinţa de recunoaştere a meritelor şi realizărilor personale, dar mai ales ale 

echipei pe care o coordonează. Incurajarea şi susţinerea iniţiativelor angajaţilor, promovarea unei 

comunicări deschise, oferirea libertăţii de a încerca abordări noi pentru realizarea sarcinilor îi 

asigură domnului Florea respectul si aprecierea angajaţilor din echipa sa.  Orientarea către 

dimensiunea umană a rolului şi responsabilităţilor sale îl predispune însă pe domnul Florea spre 

dificultăţi în gestionarea situaţiilor problematice.  Astfel, teama de a nu face sau spune lucruri care 

îi pot deranja pe cei din jur poate determina o abordare subiectivă a situaţiilor dificile, ceea ce nu 

permite soliţionarea eficientă a acestora.  Deşi recunoaşte că implicarea sa în procesul decizional 

(mai ales în cazul acelor iniţiative care îi influenţează în mod direct activitatea) este un factor care îl 

motivează, loialitatea şi solidaritatea faţă de conducerea instituţiei îl determină să nu abordeze în 

manieră conflictuală acele situaţii în care opinia nu îi este solicitată.  

Creşterea nivelului de asertivitate, implicarea proactivă în acele iniţiative care au legătură directă cu 

rolul şi activitatea sa, precum şi exprimarea propriilor opinii reprezintă acţiuni pe care domnul 

Florea le poate întreprinde pentru a se poziţiona ca un angajat cheie şi ca un factor important de 

decizie în cadrul instituţiei.  
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Silaghi Carmen

Note evaluare:

delegare şi 

monitorizare

orientarea

către rezultate 

atitudinea

faţă de muncă 

rezolvarea

problemelor

dezvoltarea

oamenilor

me

die

2 4 4 3 2 3

Narativ:

Deşi nu are o experienţă îndelungată în posturi de conducere, doamna Silaghi demonstrează toate 

abilităţile necesare unui lider de succes: atitudine deschisă, pozitivism, orientare către îndeplinirea 

rezultatelor şi atingerea obiectivelor, organizare şi determinare.  În acelaşi timp, doamna Silaghi 

manifestă respect şi admiraţie faţă de superiorii direcţi, solicitându-le sfaturile şi opiniile, atunci 

când consideră că are nevoie de îndrumare.  Cu toate acestea, doamna Silaghi are tendinţa de a 

evita conflictele, preferând astfel amânarea lor, în detrimentul soluţionării eficiente.  Această 

modalitate de a aborda situaţiile problematice generează, în cazul doamnei Silaghi, dificultăţi în 

aria de gestionare a resurselor umane, mai exact în comunicarea deschisă cu angajaţii, în acordarea 

de feedback, în identificarea şi adresarea nevoilor ulterioare de dezvoltare.  

Consolidarea încrederii în forţe proprii, creşterea nivelului de expunerea în interiorul instituţiei, 

concomitent cu dezvoltarea capacităţilor de soluţionare a conflictelor vor contribui, fără îndoială, la 

dezvoltarea profesională şi personală a doamnei Silaghi. 



STRICT CONFIDENŢIAL – SUB PRIVILEGIUL AVOCAT-CLIENT 

(297)

Bolchis Radu Ionel

Note evaluare:

delegare şi 

monitorizare

orientarea

către rezultate 

atitudinea

faţă de muncă 

rezolvarea

problemelor

dezvoltarea

oamenilor

me

die

3 4 3 4 5 3.8

Narativ:

Situaţiile exemplificate pe parcursul interviului structurat demonstrează că domnul Bolchiş este o 

persoană organizată, hotarâtă şi dornică să îndeplinească obiectivele asumate.  Cu toate acestea, în 

cazurile în care contextul nu este prielnic pentru asigurarea succesului propriilor iniţiative, domnul 

Bolchiş este mai puţin proactiv şi implicat, fiind predispus spre modificarea atiudinii şi a modului 

general de abordare a situaţiei.  Fire pozitivă, domnul Bolchiş gestioneaza metodic situaţiile 

problematice, căutând soluţia optimă pentru toate părţile implicate.  Dând dovadă de obiectivitate 

în evaluarea performanţei angajaţilor pe care îi coordonează, domnul Bolchiş se implică activ în 

dezvoltarea profesională şi personal a acestora, atât prin puterea exemplului cât şi prin acordarea 

de feedback constructiv.  De asemenea, domnul Bolchiş înţelege acei factori care îi motivează pe 

angajaţi, fiind predispus chiar către un stil neconvenţional de recompensare a acestora (prin 

bonusare pe proiect sau timp liber suplimentar acordat în perioade cu activitate mai puţin intensă). 

Abordarea matură a situaţiilor care nu se încadrează în aria sa de confort, menţinerea unei atitudini 

pozitive constantă faţă de activitatea desfăşurată (indiferent de natura pozitivă / negativă a 

lucrurilor), precum şi gestionarea cu atenţie a situaţiilor ce necesită respectarea normelor etice 

aplicabile îi vor permite domnului Bolchiş să îmbunătăţească atât performanţele individuale, cât şi 

pe cele ale echipei pe care o coordonează.  
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Miclaus Doru

Note evaluare:

delegare şi 

monitorizare

orientarea

către rezultate 

atitudinea

faţă de muncă 

rezolvarea

problemelor

dezvoltarea

oamenilor

me

die

2 2 3 2 3 2.4

Narativ:

Prin atitudinea manifestată pe parcursul interviului structurat, domnul Miclăuş demonstrează 

resemnare şi dezamăgire, atât în raport cu starea generală a Instituţiei, cât şi în raport cu angajaţii 

pe care îi coordonează.  Este capabil sa identifice factorii motivanţi pentru angajaţi, însă manifestă 

dificultate în a gestiona relaţiile cu acei subordonaţi care sunt motivaţi de elemente pe care 

dumnealui nu le percepe cu adevărat motivatoare (de exemplu, recompensele financiare). Această 

abordare gerenerează carenţe în modul de funcţionare a echipei, dar şi în calitatea generală a 

relaţiilor umane din cadrul acesteia.  Deşi este o persoană cu planuri şi speranţe curajoase, reuşeşte 

cu greutate să le transpună în activităţi şi acţiuni concrete, implicit să le îndeplinească.  Domnul 

Miclăuş este o persoană deschisă, flexibilă şi adaptabilă – trăsăsturi importante şi necesare, mai 

ales într-un mediu organizaţional predispus la schimbări frecvente.  Cu toate acestea, manifestă 

dificultate în a gestiona situaţiile dificile, în a-şi menţine şi argumenta opiniile, mai ales atunci când 

este contrazis.

Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm că abordarea constructivă a situaţiilor noi, 

dificile, comunicarea deschisă cu toţi angajaţii, precum şi o mai bună orientare către atingerea 

rezultatelor sunt arii pe care domnul Miclăuş le poate dezvolta pe viitor. 
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Popescu Mariana

Note evaluare:

delegare şi 

monitorizare

orientarea

către rezultate 

atitudinea

faţă de muncă 

rezolvarea

problemelor

dezvoltarea

oamenilor

me

die

2 3 4 2 2 2.6

Narativ:

Doamna Popescu se caracterizează printr-un pozitivism admirabil, care îi permite să relaţioneze 

uşor cu cei din jur. Este real implicată în iniţiativele pe care le derulează, investind timp, efort şi 

energie pentru atingerea rezultatelor.  Cu toate acestea, doamna Popescu are tendinţa de a aborda 

aceste iniţiative preponderant din punct de vedere operaţional, în detrimentul gestionării acestora 

într-o manieră strategică.  Această abordare împiedică manifestarea unei gândiri vizionare; în 

acelaşi timp, controlul riguros nu permite responsabilizarea celorlalţi angajaţi implicaţi în 

activitate.  Pe de altă parte, doamna Popescu este sensibilă la problemele (profesionale şi /sau 

personale) ale angajaţilor pe care îi coordonează.  Deşi această atitudine este, în general, percepută 

pozitiv de către oameni, ea nu facilitează abordarea cu obiectivitate a dezvoltării lor, care presupune 

identificarea puntelor forte, dar mai ales a ariilor de dezvoltare ulterioară şi acordarea de feedback 

constructiv.

Abordarea strategică, pragmatică, raţională a activităţii proprii şi a activităţii echipei coordonate, 

precum şi creşterea gradului de obiectivitate în aprecierea factorului uman vor contribui la evoluţia 

doamnei Popescu de la un rol preponderent operaţional la cel strategic, specific postului pe care îl 

ocupă. 
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Bude Polheria

Note evaluare:

delegare şi 

monitorizare

orientarea

către rezultate 

atitudinea

faţă de muncă 

rezolvarea

problemelor

dezvoltarea

oamenilor

me

die

2 2 3 2 2 2,2

Narativ:

Modul în care doamna Bude a prezentat activitatea departamentului pe care îl conduce

demonstrează că este un bun profesionist, că deţine cunoştinţele tehnice necesare pentru a-şi 

îndeplini sarcinile şi că înţelege modul în care activitatea proprie (implicit activitatea angajaţilor pe 

care îi coordonează) influenţează atât mediul intern (Instituţia, în ansamblul său), cât şi mediul 

extern (comunitatea locală).  Doamna Bude este o fire deschisă, pozitivă, capabilă să identifice 

problema şi soluţia cea mai bună.  Cu toate acestea, are tendinţa de a deveni excesiv de analitica 

(atenţie sporită asupra detaliilor, uneori neimportante), pierzând din vedere direcţia de desfăşurare 

a lucrurilor şi imaginea de ansamblu.  Această caracteristică o împiedică să se concentreze asupra 

acelor iniţiative care contează, implicit să abordeze lucrurile într-o manieră strategică, orientată 

către obiective pe termen lung, nu pe soluţionarea unor probleme punctuale.  Deşi are relaţii bune 

cu angajaţii din subordine, doamna Bude se poziţionează mai degrabă ca un membru al echipei, în 

detrimentul maifestării rolului de lider, de conducător al acesteia. 

Abordarea integrată a activităţii proprii, orientarea către un stil de management strategic (implicit 

mai puţin operaţional) şi poziţionarea ca lider al echipei pe care o conduce reprezintă principalele 

arii de dezvoltare ce necesită a fi adresate de doamna Bude în prioada următoare. 
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Rat Anca

Note evaluare:

delegare şi 

monitorizare

orientarea

către rezultate 

atitudinea

faţă de muncă 

rezolvarea

problemelor

dezvoltarea

oamenilor

me

die

2 2 3 2 2 2,2

Narativ:

Prin atitudinea manifestată pe parcursul interviului structurat, doamna Raţ se dovedeşte teamă în 

raport cu schimbările produse în cadrul Instituţiei, acest sentiment fiind generat, în mare parte, de 

fapul că nu este suficient de informată în legatură cu inţiativele întreprinse şi cu modificările care 

au loc.  De asemenea, lipsa de vizibilitatea asupra acelor procese/ acţiuni care îi influenţează în 

mod direct activitatea potenţează incertitudinea pe care aceasta o resimte.  Acest mod de raportare 

la realităţile zilnice o împiedică pe doamna Raţ să gestioneze în mod corespunzător activitatea 

proprie şi activitatea angajaţilor din subordine, generând astfel dificultăţi în alocarea sarcinilor şi 

monitorizarea îndeplinirii acestora.  De asemenea, doamna Raţ are o atitudine rezervată în 

procesul de rezolvare a problemelor / conflictelor, fiind ezitantă sau preferând să amâne 

soluţionarea lor.  

Doamna Raţ manifestă nemulţumire în raport cu performanţa angajaţilor din subordine; deşi este 

evident că această realitate o preocupă, preferă să nu acţioneze pentru a identifica potenţiale soluţii, 

încurajând astfel o cultură care nu este bazată pe performanţă.  

Având în vedere cele de mai sus, considerăm ca interacţiunile frecvente cu cei din jur, implicarea 

proactivă în iniţiative care influenţează activitatea proprie şi deschiderea spre a le oferi angajaţilor 

un feedback onest sunt arii pe care doamna Raţ le poate adresa în vederea integrării reale în 

organizaţia din care face parte, implicit în eficientizarea propriei activităţi. 
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5.1.4. Concluzii

În încercarea de a înţelege în ansamblu rezultatele brute prezentate în capitolul anterior, au fost 

colectate, analizate şi raportate şi rezultatele obţinute în urma procesului de evaluare a 

performanţelor pentru fiecare dintre angajaţii evaluaţi. 

Acestea sunt prezentate în graficele următoare atât la nivel general, cât şi la nivelul fiecărei 

direcţii/serviciu analizat (în analiza per direcţie au fost incluse acele direcţii din cadrul căroa au fost 

evaluaţi cel puţin doi angajaţi).
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Deşi se constată utilizarea aceleaşi scale de evaluare de la 1 la 5 în ambele procese de evaluare, se 

observă de asemenea că rezultatele obţinute în urma procesului anual de evaluare a performantei 

se înscriu, cu o singura excepţie, în intervalul 4.5 – 5, ca rezultate medii generale.  

Pentru a utiliza întreaga paletă de note, însă, conform scalei 1 – 5, rezultatele obţinute în urma 

procesului de evaluare a performanţei pot fi redefinite conform urmatoarei grile: 

Rezultat evaluarea

performanţei 

Rezultat ajustat conform scalei

integrate

<4,5 1

<4,6 1

<4,7 2

<4,8 3

<4,9 4

<5 5

Analizând din această perspectivă corelaţia dintre rezultatele obţinute la procesul anual de evaluare 

a performanţelor şi cele în cadrul interviului derulat de PwC se constată urmatoarele elemente: 

Competenţe/Evaluare Evaluare

internă 

Evaluare PwC

Delegare şi monitorizare 2,8 2,8 

Orientare către rezultate 3,5 3,0 

Atitudine faţă de muncă 3,3 3,3 

Capacitatea de rezolvare a problemelor 3,2 2,9
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Competenţe/Evaluare Evaluare

internă 

Evaluare PwC

Dezvoltarea oamenilor 2,8 3,0

Medie generala 3,1 3,0

Cu alte cuvinte, prin utilizarea întregii scale de evaluare şi rearanjarea notelor obtinuţe în cadrul 

procesului intern de evaluare a performanţei se constată o suprapunere aproape perfectă a 

rezultatelor medii generale.

Dacă în cazul competenţelor „Delegare şi monitorizare” şi „Atitudinea faţă de muncă”, scorurile

obţinute în urma echivalării rezultatelor obţinute sunt identice, în cazul competenţelor „Orientare

către rezultate” şi „Capacitatea de rezolvare a problemelor”, scorurile obţinute prin echivalarea la 

scală completă a rezultatelor sunt superioare cu 0.3 – 0.5 puncte în cadrul evaluării interne, în timp 

ce competenţa „Dezvoltarea oamenilor” a fost evaluata prin interviu cu 0.2 puncte deasupra

rezultatelor procesului intern de evaluare a performanţelor.  

În încercarea de a identifica cauzele sistemice ale notelor mediane obţinute la nivelul întregii 

Instituţii, sunt prezentate mai jos câteva elemente desprinse atât din interviurile de evaluare, cât şi 

prin observarea directă a evaluatorilor PwC pe parcusul procesului de analiză. 

În baza elementelor identificate pe parcursul procesului de evaluare, integrând rezultatele obţinute 

în cadrul interviurilor structurate cu rezultatele procesului de evaluare a performanţelor şi cu 

observaţiile generale asupra mediului organizaţional, au fost identificate următoarele axe de 

dezvoltare a competenţelor relevante în organizaţie: 

Definirea rolurilor în cadrul instituţiei 

Din rezultatele analizei desfăşurate reiese că există o definire necorespunzătoare a rolurilor la 

nivelul personalului de conducere, generată de schimbări succesive în structura organizaţională.  

Drept urmare, rolurile aferente anumitor poziţii au suferit schimbări, iar noii ocupanţi ai acestor 

poziţii nu au trecut printr-o selecţie sau printr-un proces de dezvoltare în raport cu noile cerinţe.   

De aceea, majoritatea persoanelor analizate se vor gasi într-o zonă mai degrabă reactivă, aşteptând 

indicaţii şi sarcini precise, în locul preluării iniţiativei în nume propriu. 

Îmbunătăţirea comunicării 

La nivel de Instituţie există percepţia unei bariere în comunicare, în special în comunicarea 

direcţiilor strategice.  Este de dorit ca persoanele cu rol de „agent al schimbării”, categorie în care 

persoanele intervievate intră integral, să aibă acces direct si să fie încurajate în a interacţiona cât 

mai des cu managementul de vârf al organizaţiei. 

Astfel, prin puterea exemplului, este de aşteptat ca aceştia să propage mesajele corecte în 

organizaţie, într-un mod cât mai eficient. 
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Managementul schimbării 

Per total, angajaţii instituţiei incluşi în procesul de evaluare au demonstrat un anumit grad de 

reticenţă în raport cu schimbările survenite.  Acest fenomen poate cauza dificultăţi, în special în 

implementarea cu succes a unor direcţii viitoare, deoarece poate conduce la un comportament de 

rezistenţă pasivă la schimbare din partea angajaţilor.  Luând în considerare că mediul preferat de 

angajaţi este unul bine definit şi reglementat, este probabil ca o schimbare de orice natură, care nu 

este explicată în detaliu, să genereze un raspuns inadecvat/nedorit din partea acestora. 

Orientarea către clientul intern/ extern 

Orientarea către clienţii externi şi interni, abilităţile de soluţionare eficientă a solicitărilor acestora 

sunt relativ puţin dezvoltate în rândul angajaţilor.  Atitudinea pro-activă către soluţionarea 

solicitărilor adresate nu este percepută ca fiind esenţială de o parte mare dintre angajaţii evaluaţi. 

5.1.5. Recomandări 

În baza elementelor prezentate anterior, integrând rezultatele obţinute în cadrul interviurilor de 

evaluare derulate de PwC cu rezultatele procesului de evaluare a performanţelor şi cu observaţiile 

generale asupra mediului organizaţional, au fost identificate următoarele axe de dezvoltare a 

competenţelor relevante în organizaţie: 

Competenţa Actiuni specifice

Delegare şi 

monitorizare

 încurajarea practicii interne de alocare a sarcinilor şi către personalul cu 

o vechime în muncă mai redusă; 

 utilizarea de aplicaţii şi instrumente de lucru specifice, chiar construite 

intern, care să permita alocarea cu uşurintă a sarcinilor şi monitorizarea 

progresului în îndeplinirea acestora.

Orientare către 

rezultate

 crearea unei culturi a performanţei în care să primeze tipul sarcinii 

alocate, în detrimentul persoanei care face delegarea;

 recompensarea prin mijloace non-financiare a „campionilor” îndeplinirii

rezultatelor şi recunoasterea formală a acestora pe plan intern. 

Atitudine faţă 

de muncă 

 creşterea reactivităţii faţă de nevoile clienţilor interni şi / sau sau externi, 

prin implementarea unui proces de feedback formal de la aceştia; 

 încurajarea proactivităţii prin recompensarea non-financiară a 

comportamentelor specifice şi recunoaşterea lor formală pe plan intern.  

Capacitatea de

rezolvare a

problemelor

 incurajarea creativităţii şi inovaţiei prin recompensarea non-financiară a 

comportamentelor specifice şi recunoaşterea lor formală pe plan intern;

 responsabilizarea asumării deciziei prin monitorizarea numărului şi 

succesului proiectelor coordonate în mod direct.

Dezvoltarea

oamenilor

 creşterea gradului de obiectivitatea în evaluarea performanţelor 

angajaţilor; 

 monitorizarea scorurilor acordate de către personalul de conducere 

angajaţilor din subordine.
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5.2. Analiza structurii organizaţionale 

5.2.1. Cadrul analizei organizaţionale  

In scopul suplimentării analizei de Resurse Umane ce a constat în evaluarea personalului cu funcţie 

de conducere din cadrul Primariei Municipiului Baia Mare („Instituţia”) şi a serviciilor afiliate - 

Serviciul Public de Asistenţă Socială („SPAS”) şi Serviciul Public de Ambient Urban („SPAU”), a fost 

identificată ca necesară şi o analiză de nivel înalt a actualei structuri organizaţionale, cu accent pe 

principalele arii de imbunătăţire la nivel organizaţional şi pe constrângerile care ar putea împiedica 

performanţa organizatională ulterioară a Instituţiei.  

5.2.2. Metodologia de lucru

Analiza sumativă de nivel inalt a structurii organizaţionale a fost derulată din punctul de vedere al 

principalelor activităţi desfaşurate în cadrul familiilor de posturi existente în cadrul Instituţiei şi a 

serviciilor afiliate (direcţie/ serviciu/ birou/ compartiment) vis-a-vis de competenţele necesare 

pentru derularea acestora şi a structurii personalului angajat.  

Analizele şi concluziile prezentate în raport se bazează pe studiul documentelor organizaţionale 

puse la dispoziţie de reprezentaţii Instituţiei pentru aceasta şi Serviciile afiliate: organigrama şi 

ştatul de funcţii.  

Suplimentar acestora au fost colectate informaţii relevante prin intermediul interviurilor derulate 

cu angajaţii desemnaţi pentru procesul de evaluare a personalului cu funcţie de conducere, în 

scopul consolidării înţelegerii asupra organizării şi structurii familiilor de posturi analizate.  

5.2.3. Rezultatele analizei

Analizând în ansamblu structura organizaţională a celor trei entităţi analizate, se constată 

caracteristici similare din punctul de vedere al structurii personalului:

PBM SPAS SPAU

Total angajaţi 706 208 179 

Funcţii de conducere 41 17 14 

Funcţii de execuţie 442 142 156 

Posturi vacante 120 47 9
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Ca şi un comentariu suplimentar, deşi nivelul posturilor vacante ajunge la aproximativ 16% din 

totalul posturilor înscrise în ştatul de funcţii, variind între 5% pentru SPAU şi 22% pentru SPAS, în 

cadrul discuţiilor individuale cu personalul de conducere nu au fost identificate situaţii flagrante de 

intrerupere, sau chiar de încetinire semnificativă a activităţii, datorită lipsei de personal.   

Din punctul de vedere al procentului de personal de conducere din total numar angajaţi, cele trei 

entităţi analizate prezintă proporţii asemănătoare:  

Aceste rezultate sunt similare celor existente la nivel naţional (spre exemplificare: 10% din totalul 

angajaţiilor analizaţi în studiul anual Saratoga – derulat de PwC pe piaţa din România ocupă o 

functie de conducere), şi sunt similare şi celor la nivel de direcţii în cadrul Instituţiei.    

Chiar dacă însă la nivel macro, structura organizaţională este una robustă, la o analiză de ansamblu  
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a activităţilor derulate în cadrul familiilor de posturi analizate, se constată urmatoarele:  

 Nefinalizarea procesului de integrare funcţională si operaţională a Direcţiei Patrimoniu în 

cadrul Instituţiei, implicit a procesului de eficientizare organizaţională din punctul de vedere 

al capitalului uman utilizat anterior în această direcţie; 

 Derularea de activităţi eterogene menirii de bază a funcţiunii/ familiei de posturi analizate, 

situaţie existentă în majoritatea funcţiunilor Instituţiei (de exemplu existenţa funcţiunii de 

Protecţie Civila în cadrul Direcţiei Investiţii; a Biroului de Ecologie Urbană în cadrul 

Direcţiei Strategie; a Serviciului Investiţii la Direcţia Servicii Publice etc); 

 Lipsa unor proceduri de lucru în unele funcţiuni (de exemplu: în Direcţia Economică) care să 

guverneze liniile de raportare ierarhică şi funcţională, modul de desfăşurare a activităţii şi 

interdependenţele dintre direcţiile din cadrul Instituţiei; 

 Duplicarea unor activităţi, derulate atât prin intermediul personalului propriu, cât şi prin 

furnizori externi (de exemplu: administrarea spaţiilor verzi). 

5.2.4. Recomandări  

În baza elementelor constatate recomandăm:   

 Iniţierea procesului de integrare funcţională si operaţională a Direcţiei Patrimoniu (implicit 

identificarea acelor activităţi care sunt desfăşurate şi în direcţii din cadrul Instituţiei), 

urmată de redimensionarea organizaţiei pe parcursul derulării şi la finalul acestui proces;  

 Segregarea activităţilor şi realocarea acelor activităţi eterogene menirii de bază a Funcţiunii 

analizate, din cadrul tuturor direcţiilor din cadrul Instituţiei, pentru a permite concentrarea 

funcţiunilor pe activităţile de bază ale acestora.  Sugerăm analizarea în detaliu a oportunităţii 

transferului funcţiunii de Protecţie Civilă în cadrul Direcţiei Poliţia Locală; a Biroului de 

Ecologie Urbană în cadrul Direcţiei Servicii Publice; a Serviciului Investiţii în cadrul Direcţiei 

Strategie şi Dezvoltare; a compartimentului “Studii de fezabilitate” în cadrul Direcţiei 

Strategie si Dezvoltare);

 Centralizarea activităţilor de suport din cadrul instituţiei şi din cadrul serviciilor publice 

analizate în direcţii de sine stătătoare, pentru a asigura desfăşurarea eficientă a acestora, 

precum şi un nivel constant al serviciilor oferite clienţilor interni şi externi;  

 Redactarea şi implementarea de noi proceduri de lucru care să guverneze liniile de raportare 

ierarhică şi funcţională, modul de desfăşurare a activităţii şi interdependenţele dintre 

direcţiile din cadrul Instituţiei.  În acest caz, menţionăm necesitatea de a stabili criterii clare 

de alocare şi chei de control privind acele iniţiative a căror implementare cade în sarcina mai 

multor direcţii din cadrul instituţiei (de exemplu, alocarea sarcinilor privind încheierea şi 

monitorizarea contractelor);

 Derularea unei analize cost – beneficiu în detaliu, care să analizeze oportunităţile de 

externalizare a anumitor activităţi, cu precădere cele care necesită un număr mare de 

angajaţi (de exemplu, administrarea spaţiilor verzi) şi / sau cele care necesită un nivel ridicat 

de tehnicitate (de exemplu, Juridic).  Externalizarea anumitor funcţiuni poate prezenta atât 

beneficii financiare cât şi poate contribui la redirecţionarea eforturilor Instituţiei către acele 

activităţi cu valoare adăugată reală care contribuie în mod direct la îndeplinirea obiectivelor 

strategice.
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Anexe

Anexa 1: Comparaţie tarife salubrizare stradală 

Comparaţie tarife salubrizare stradală 

Localitate Activitate U.m.
Tarif

fără TVA

Aplicabil

de la

Baia Mare
Precolectare, colectare, transport

si depozitare deşeuri solide 
Ron/mc 27.85 oct-11

Oraşul 1 Transport reziduuri stradale Ron/ mc 30.32 Oct-10

Oraşul 1
Depozitat deşeuri stradale la depozite 

autorizate
Ron/t 6.79 Oct-10

Oraşul 1 Încărcat/ transportat reziduuri stradale Ron/ mc 40.39 Oct-10

Oraşul 1
Depozitat deşeuri stradale la depozite 

autorizate
Ron/t 0.01 Oct-10

Oraşul 3 Colectare si transport deşeuri stradale Ron/t 79.97 iul-11

Oraşul 13 
Colectat, transportat, depozitat gunoi

stradal
Ron/t 95.00 dec-10

Baia Mare
Măturat manual (carosabil şi 

trotuare)

Ron/

1000mp
12.58 oct-11

Oraşul 1 Măturat manual ziua Ron/ 1000mp 7.24 Oct-10

Oraşul 1 Măturat manual noaptea Ron/ 1000mp 7.81 Oct-10

Oraşul 1 Măturat manual carosabil ziua Ron/ 1000mp 11.27 Oct-10

Oraşul 1 Măturat manual carosabil noaptea Ron/ 1000mp 12.29 Oct-10

Oraşul 2 Măturat manual Ron/ 1000mp 10.16 nov-10

Oraşul 10 Măturat manual carosabil Ron/ 1000mp 11.72 sep-11

Oraşul 10 Măturat manual trotuare Ron/ 1000mp 12.56 sep-11

Oraşul 9 Măturat manual carosabil Ron/ 1000mp 12.00 nov-10

Oraşul 9 Măturat manual trotuare Ron/ 1000mp 15.00 nov-10

Oraşul 6 Măturat manual (carosabil si trotuare) Ron/ 1000mp 18.54 iun-10

Oraşul 14 Măturat manual carosabil pe timp de zi Ron/ 1000mp 18.22 mai-09

Oraşul 14 Măturat manual trotuare pe timp de zi Ron/ 1000mp 20.97 mai-09

Oraşul 3 Măturat manual Ron/ km 20.92 iul-11

Oraşul 4 Măturat manual carosabil Ron/ 1000mp 15.58 dec-10

Oraşul 4 Măturat manual trotuare Ron/ 1000mp 25.98 dec-10

Oraşul 11 Măturat manual Ron/ 1000mp 116.00 sep-10

Baia Mare Măturat mecanizat 
Ron/

1000mp
4.35 Oct-11

Oraşul 9 Măturat mecanizat Ron/ 1000mp 6.53 Nov-10

Oraşul 10 Măturat mecanizat Ron/ 1000mp 6.27 Sep-11

Oraşul 1 Măturat mecanizat Ron/ 1000mp 7.94 Oct-10
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Comparaţie tarife salubrizare stradală 

Oraşul 1 Măturat mecanizat Ron/ 1000mp 11.49 Oct-10

Oraşul 3 Măturat mecanizat Ron/ km 9.84 iul-11

Oraşul 11 Măturat mecanic Ron/ 1000mp 10.00 Sep-10

Oraşul 2 Măturat mecanizat Ron/ 1000mp 10.15 Nov-10

Oraşul 14 Măturat mecanizat Ron/ 1000mp 15.51 May-09

Baia Mare
Întreţinere manual după maturare Ron/

1000mp

3.10 Oct-11

Oraşul 1 Întreţinere străzi Ron/ 1000mp 3.30 Oct-10

Oraşul 2 Întreţinere curăţenie Ron/ 1000mp 3.67 Nov-10

Oraşul 9 Întreţinere Ron/ 1000mp 6.98 Nov-10

Oraşul 1 Întreţinere Ron/ 1000mp 7.05 Oct-10

Oraşul 6 Întreţinere curăţenie străzi si trotuare Ron/ 1000mp 7.28 Jun-10

Baia Mare
Întreţinere zone adiacente/ spaţii 

verzi

Ron/

1000mp

3.10 Oct-11

Oraşul 2 Întreţinere spaţii verzi Ron/ 1000mp 15.46 Nov-10

Baia Mare
Curatat rigole prin razuire Ron/

1000mp

89.25 Oct-11

Oraşul 3 Curatat rigole prin razuire Ron/km 67.66 Jul-11

Oraşul 9 Curatat rigole Ron/ 1000mp 99.00 Nov-10

Oraşul 1 Curăţat manual rigole Ron/ 1000ml 102.27 Oct-10

Oraşul 1 Curăţat rigole Ron/ 1000ml 122.17 Oct-10

Oraşul 10 Curatat rigole prin razuire Ron/ 1000mp 148.65 Sep-11

Oraşul 2 Curatat rigole Ron/ 1000ml 113.93 Nov-10

Oraşul 13 Razuit rigola Ron/ 1000mp 250.00 Dec-10

Oraşul 11 Curatat rigole Ron/ 1000m 270.00 Sep-10

Baia Mare
Stropit cai publice Ron/

1000mp

2.59 Oct-11

Oraşul 10 Stropit strazi Ron/ 1000mp 1.34 Sep-11

Oraşul 1 Stropit Ron/ 1000mp 2.94 Oct-10

Oraşul 11 Stropit cai publice Ron/ 1000mp 3.00 Sep-10

Oraşul 2 Stropit Ron/ 1000mp 3.04 Nov-10

Oraşul 9 Stropit Ron/ 1000mp 4.55 Nov-10

Oraşul 13 Stropit carosabil Ron/ 1000mp 5.40 Dec-10

Oraşul 1 Stropit din paleţi Ron/ 1000mp 5.54 Oct-10

Oraşul 3 Stropit cai publice Ron/km 7.14 Jul-11

Oraşul 6 Stropit mecanizat Ron/ 1000mp      53.08  Jun-10

Baia Mare
Spalat cai publice Ron/

1000mp

8.04 Oct-11

Oraşul 1 Spălat din furtun Ron/ 1000mp 7.16 Oct-10

Oraşul 9 Spalat Ron/ 1000mp        9.98  Nov-10

Oraşul 3 Spalat stradal Ron/ 1000mp      10.33  Jul-11

Oraşul 10 Spalat strazi Ron/ 1000mp      10.75  Sep-11

Oraşul 1 Spălat Ron/ 1000mp 18.96 Oct-10
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Oraşul 11 Spalat mecanic Ron/ 1000mp      26.00  Sep-10

Oraşul 2 Spalat Ron/ 1000mp      34.69  Nov-10

Oraşul 6 Spalat mecanizat Ron/ 1000mp      40.38  Jun-10

Oraşul 13 Spalat carosabil Ron/ 1000mp     260.00  Dec-10

Baia Mare
Transport si depozitat deşeuri 

stradale

Ron/mc 24.99 Oct-11

Oraşul 10 
Transport deşeuri stradale cu tractor şi 

remorcă fără muncitori 

Ron/mc 8.94 Sep-11

Oraşul 10 
Transport deşeuri stradale cu tractor şi 

remorcă cu 2 muncitori 

Ron/mc 13.17 Sep-11
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Comparaţie tarife deszăpezire 

Localitate Activitate U.m.
Tarif

fără TVA

Aplicabil

de la

Baia Mare
Curăţirea manuală a zăpezii şi a 

gheţii 

Ron/

1000mp
22.32 Oct-11

Oraşul 1 
Curăţirea manuală a zăpezii şi a 

gheţii 
Ron/1000mp 124.34 Oct-10

Oraşul 3 Curăţarea manuală a zăpezii Ron/1000mp 130.00 Jun-11

Oraşul 1 
Curăţirea manuală a zăpezii şi a 

gheţii 
Ron/1000mp 160.57 Oct-10

Oraşul 2 
Curăţirea manuală a zăpezii şi a 

gheţii 
Ron/1000mp 165.11 Nov-10

Oraşul 9 
Îndepărtarea manuală a zăpezii de pe 

trotuare şi alei 
Ron/1000mp 200.43 Nov-10

Oraşul 9 
Îndepărtare zăpadă cu freza manuală 

de pe trotuare şi alei 
Ron/1000mp 39.00 Nov-10

Oraşul 13 Curăţat manual zăpada Ron/1000mp 840.00 Dec-10

Oraşul 6 
Curăţat zăpada afânată cu grosimea 

între 0,00-0,15 m
Ron/1000mp 588.24 Jun-10

Oraşul 6
Curăţat zăpada afânată cu grosimea 

între 0,15-0,3 m
Ron/1000mp 689.08 Jun-10

Oraşul 6
Curăţat zăpada afânată cu 

grosimea>0,3 m
Ron/1000mp 873.95 Jun-10

Oraşul 6
Curatat zapada presata cu grosimea

intre 0,00-0,15 m
Ron/1000mp 739.50 Jun-10

Oraşul 6
Curăţat zăpada presată cu grosimea 

între 0,15-0,3 m
Ron/1000mp 848.74 Jun-10

Oraşul 6
Curăţat zăpada presată cu 

grosimea>0,3
Ron/1000mp 1,420.17 Jun-10

Oraşul 6
Curăţirea manuală a gheţii cu 

grosimea stratului până la 0,03 m 
Ron/1000mp 1,823.53 Jun-10

Oraşul 6

Curăţirea manuală a gheţii cu 

grosimea stratului între 0,03 m –

0,05 m

Ron/1000mp 1,907.56 Jun-10

Oraşul 6

Curăţirea manuală a gheţii cu 

grosimea stratului între 0,05 m –

0,07 m

Ron/1000mp 2,546.22 Jun-10

Oraşul 11 
Curăţat zăpada afânată cu grosimea 

între 0,00-0,15 m
Ron/1000mp 300.00 Sep-10

Oraşul 11
Curăţat zăpada afânată cu grosimea 

între 0,15-0,3 m (Ron/mp)
Ron/1000mp 370.00 Sep-10

Oraşul 11
Curăţat zăpada afânată cu 

grosimea>0,3 m (Ron/mp)
Ron/1000mp 610.00 Sep-10
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Oraşul 11

Curăţat zăpada bătătorită cu 

grosimea între 0,00-0,15 m

(Ron/mp)

Ron/1000mp 460.00 Sep-10

Oraşul 11
Curăţat zăpada bătătorită cu 

grosimea între 0,15-0,3 m (Ron/mp)
Ron/1000mp 610.00 Sep-10

Oraşul 11
Curăţat zăpada bătătorită cu 

grosimea>0,3
Ron/1000mp 1,850.00 Sep-10

Oraşul 11 Spart gheaţa Ron/1000mp 1,150.00 Sep-10

Oraşul 11
Spart gheata cu grosimea de 0,03-

0,05 m
Ron/1000mp 1,530.00 Sep-10

Oraşul 11
Spart gheaţa cu grosimea de 0,05-

0,07 m
Ron/1000mp 2,310.00 Sep-10

Oraşul 11
Spart gheaţa cu grosimea de 0,07-0,1 

m
Ron/1000mp 4,610.00 Sep-10

Baia Mare Pluguit
Ron/

1000mp
12.00 Oct-11

Oraşul 3 Pluguit zăpada Ron/ km 5.04 Jun-11

Oraşul 2 Pluguit Ron/1000mp 6.04 Nov-10

Oraşul 6 
Pluguitul zăpezii folosindu-se 

tractorul U 650, echipat cu greder
Ron/1000mp 6.92 Jun-10

Oraşul 1 Acţiune de pluguit Ron/1000mp 8.52 Oct-10

Oraşul 1 Pluguit Ron/1000mp 19.78 Oct-10

Oraşul 11 
Dezăpezire cu lama şi sărariţă 

program zi
Ron/h 71.09 Sep-10

Oraşul 9 
Utilizare plug mecanic îndepartarea

zăpezii 
Ron/h 99.19 Nov-10

Oraşul 13 Pluguit mecanic Ron/h 125.05 Dec-10

Baia Mare

Combaterea poleiului prin

împrăştiere de material 

antiderapant solid

Ron/

1000mp
32.00 Oct-11

Oraşul 13 
Împrăştiat manual material 

antiderapant
Ron/1000mp 1.87 Dec-10

Oraşul 2 
Combatere polei material

antiderapant
Ron/1000mp 4.55 Nov-10

Oraşul 3 Combaterea poleiului Ron/1000mp 4.92 Jun-11

Oraşul 11 
Împrăştiat antiderapant (combatere 

polei)
Ron/1000mp 13.00 Sep-10

Oraşul 1 Combaterea poleiului Ron/1000mp 13.49 Oct-10

Oraşul 1 Acţiune de combatere polei Ron/1000mp 18.60 Oct-10

Oraşul 9 
Împrăştiere mecanizat material 

antiderapant
Ron/1000mp 29.98 Nov-10

Oraşul 9 
Imprastiat manual material

antiderapant pe trotuare şi alei 
Ron/1000mp 49.00 Nov-10

Oraşul 6 Împrăştiat antiderapant cu tractorul Ron/1000mp 11.87 Jun-10
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U 445 prevăzut cu sărariţă 

Oraşul 6 
Împrăştiat antiderapant cu 

MULTICAR sau LADOG
Ron/1000mp 23.55 Jun-10

Oraşul 6 Împrastiat antiderapant cu ISEKI Ron/1000mp 37.96 Jun-10

Baia Mare
Curăşirea de zăpada şi gheaţă a 

gurilor de scurgere
Ron/ buc 0.03 Oct-11

Oraşul 1 
Curăţirea de zăpadă şi gheaţă a 

gurilor de scurgere
Ron/ buc 0.00 Oct-10

Oraşul 1 
Curăţirea de zăpada şi gheaţă a 

gurilor de scurgere
Ron/ buc 0.04 Oct-10

Oraşul 2 
Curăţirea de zăpada şi gheaţă a 

gurilor de scurgere
Ron/ buc 0.04 Nov-10

Baia Mare
Încărcat şi transport zăpadă şi 

gheaţă pe o distanţă de 4 km 
Ron/ 4km 4.20 Oct-11

Oraşul 3 Încărcat şi transportat zăpada Ron/ t 3.82 Jun-11

Oraşul 1 
Curăţat, încărcat, depozitat mecanic 

zăpada 
Ron/ mc 6.96 Oct-10

Oraşul 1 Curăţat, încărcat mecanizat Ron/ mc 25.19 Oct-10

Oraşul 6 
Încărcare manuală a zăpezii, 

transportul cu autobasculanta IVECO
Ron/ mc 55.92 Jun-10

Oraşul 6 
Încărcare manuală a gheţii, 

transportul cu autobasculanta IVECO
Ron/ mc 57.26 Jun-10

Oraşul 6 

Încărcare mecanizaăa a zăpezii 

(gheţii) cu KRAMER, transportul cu 

autobasculanta IVECO

Ron/ mc 54.53 Jun-10

Oraşul 11 Încărcat zăpada Ron/ mc 3.68 Sep-10

Oraşul 2 Încărcat manual zăpada şi gheaţa Ron/ mc 4.91 Nov-10

Oraşul 2 Curăţat, încărcat mecanizat Ron/ mc 4.72 Nov-10

Oraşul 9 Strâns, încărcat şi transportat zăpada Ron/ mc 19.82 Nov-10
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Comparaţie tarife amenajări spaţii verzi 

Localitate Activitate U.m.
Tarif fără 

TVA

Aplicabil

de la

Baia Mare Cosit mecanizat Ron/ 100 mp 25.00 Aug-07

Oraşul 10 Cosit mecanic gazon Ron/ 100 mp 3.20 Jun-09

Oraşul 1 Cosit iarbă, buruieni şi tundere gazon Ron/ 1000 mp 7.44 Mar-11

Oraşul 2 Cosit mecanic spaţii verzi parcuri Ron/ 1000 mp 10.00 Feb-11

Oraşul 7 
Cosit mecanizat în plan orizontal cu

trimerul
Ron/ 1000 mp 19.40 Sep-09

Oraşul 7 
Cosit mecanizat în plan înclinat cu

trimerul
Ron/ 1000 mp 32.30 Sep-09

Oraşul 9 Cosit mecanizat Ron/ 1000 mp 29.00 May-11

Oraşul 9 Cosit manual gazon Ron/ 1000 mp 31.00 May-11

Baia Mare
Plantări arbori foioşi cu balot 

(H=3-4 m)
Ron/ buc 57.55 Aug-07

Oraşul 1 
Plantat arbori cu balot de pământ la 

rădăcină 
Ron/ buc 29.60 Mar-11

Oraşul 7 Plantare arbori Ron/ buc 54.90 Sep-09

Baia Mare Plantări arbuşti foiosi (H=90 cm) Ron/ buc 4.67 Aug-07

Baia Mare Plantări arbuşti răşinosi cu balot Ron/ buc 18.34 Aug-07

Oraşul 7 
Plantare arbuşti foioşi cu balot de 

pământ 
Ron/ buc 17.00 Sep-09

Oraşul 1 
Plantat arbuşti cu balot de pământ la 

rădăcină 
Ron/ buc 19.73 Mar-11

Oraşul 9 Puieţi de arbori foioşi (100-120cm) Ron/ buc 57.00 May-11

Oraşul 9 Puieţi de arbori răşinoşi (100-120cm) Ron/ buc 65.00 May-11

Baia Mare Gazonări Ron/ mp 5.69 Aug-07

Oraşul 1 Semănat gazon Ron/ mp 0.18 Mar-11

Oraşul 1 Asternerea de gazon rulat Ron/ mp 8.00 Mar-11

Oraşul 2 
Semănat gazon inclusiv valoare 

material
Ron/ mp 3.00 Feb-11

Oraşul 9 
Înfiinţare gazon prin însămânţare 

(amenajare gazon)
Ron/ mp 18.53 May-11

Oraşul 9 
Amenajare cu rulouri de gazon

(material, manoperă şi transport) 
Ron/ mp 30.80 May-11

Baia Mare Tuns mecanizat gard viu Ron/ 100 mp 65.00 Aug-07

Oraşul 2 Tuns gard viu Ligustrum Ron/ 100 mp 25.00 Feb-11

Oraşul 10 Tuns ornament gard viu - esenţă tare Ron/ 100 mp 39.20 Jun-09

Oraşul 10 Tuns ornament gard viu - esenţă moale Ron/ 100 mp 25.6 Jun-09

Oraşul 7 Tuns mecanizat gard viu Ron/ 100 mp 50.40 Sep-09

Oraşul 1 Tuns gard viu, borduri, chenare şi Ron/ 100 mp 96.00 Mar-11
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mozaicuri florale pentru uniformizarea

creşterilor - mecanizat 

Oraşul 9 
Tuns mecanizat gard viu cu înălţimea 

h<1.2m
Ron/ 100 mp 96.95 May-11

Oraşul 9 
Tuns mecanizat gard viu cu înălţimea 

h>1.2m
Ron/ 100 mp 144.78 May-11

Baia Mare Defrişare arbori Ron/ buc 495.01 Aug-07

Baia Mare
Defrişare arbori varianta 1 (h<10m, d 

între 10-20cm)
Ron/ buc 266.59 Aug-07

Baia Mare
Defrişare arbori varianta 2 (h<10m, d 

între 20-30cm)
Ron/ buc 342.12 Aug-07

Baia Mare
Defrişare arbori varianta 3 (h<10m, d 

>30cm)
Ron/ buc 402.81 Aug-07

Baia Mare
Defrişare arbori varianta 4 (h intre 10-

25m, d intre 20-30cm)
Ron/ buc 502.99 Aug-07

Baia Mare
Defrisare arbori varianta 5 (h intre 10-

25m, d>30cm)
Ron/ buc 560.47 Aug-07

Baia Mare
Defrişare arbori varianta 6 (h>25m, d 

intre 20-30cm)
Ron/ buc 650.06 Aug-07

Baia Mare
Defrişare arbori varianta 7 (h>25m, d 

>30cm)
Ron/ buc 739.99 Aug-07

Oraşul 9 Tăieri arbori, d<10cm Ron/ buc 19.01 May-11

Oraşul 9 Tăieri arbori, d între 11-30cm Ron/ buc 175.11 May-11

Oraşul 9 Tăieri arbori, d între 31-60cm Ron/ buc 297.00 May-11

Oraşul 9 Tăieri arbori, d între 61-100cm Ron/ buc 461.85 May-11

Oraşul 9 Tăieri arbori, d>100cm Ron/ buc 709.38 May-11

Oraşul 9 Extragere rădăcină arbori, d<10cm Ron/ buc 19.01 May-11

Oraşul 9
Extragere rădăcină arbori, d între 11-

30cm
Ron/ buc 68.97 May-11

Oraşul 9
Extragere rădăcină arbori, d între 31-

60 cm
Ron/ buc 116.63 May-11

Oraşul 9
Extragere rădăcină arbori, d între 61-

100cm
Ron/ buc 185.47 May-11

Oraşul 9 Extragere rădăcină arbori, d>100cm Ron/ buc 290.95 May-11

Oraşul 1 Doborât arbori uscaţi, d<10cm Ron/ buc 78.43 Mar-11

Oraşul 1 Doborât arbori uscaţi, d între 11-20cm Ron/ buc 104.55 Mar-11

Oraşul 1 Doborât arbori uscaţi, d între 21-30cm Ron/ buc 125.46 Mar-11

Oraşul 1 Doborât arbori uscaţi, d între 31-40cm Ron/ buc 156.83 Mar-11

Oraşul 1 Extras cioate arbori, d<10cm Ron/ buc 12.83 Mar-11

Oraşul 1 Extras cioate arbori, d intre 11-20cm Ron/ buc 16.03 Mar-11

Oraşul 1 Extras cioate arbori, d intre 21-35cm Ron/ buc 21.38 Mar-11

Oraşul 1 Extras cioate arbori, d>36cm Ron/ buc 42.76 Mar-11

Oraşul 7 
Tăieri arbori, d între 11-50 cm, cu 

transport masă lemnoasă 
Ron/ buc 543.50 Sep-09



STRICT CONFIDENŢIAL – SUB PRIVILEGIUL AVOCAT-CLIENT 

(321)

Comparaţie tarife amenajări spaţii verzi 

Oraşul 7
Tăieri arbori, d între 11-50 cm, fără 

transport masă lemnoasă 
Ron/ buc 350.20 Sep-09

Oraşul 7
Toaletare arbori, d>50 cm, cu

transport masă lemnoasă 
Ron/ buc 681.00 Sep-09

Oraşul 7
Toaletare arbori, d>50 cm, fără 

transport masă lemnoasă 
Ron/ buc 453.80 Sep-09

Oraşul 2 

Doborârea cu ferăstrăul mecanic - 

încărcare-transport-scoaterea 

completă a cioturilor - foioase tari 10-

30cm

Ron/ buc 125.00
Jun-10

Oraşul 2 - foioase moi 10-30cm Ron/ buc 70.00 Jun-10

Oraşul 2 - foioase tari 31-50cm Ron/ buc 250.00 Jun-10

Oraşul 2 - foioase moi 31-50cm Ron/ buc 130.00 Jun-10

Oraşul 2 - foioase tari >50cm Ron/ buc 320.00 Jun-10

Oraşul 2 - foioase moi >50cm Ron/ buc 140.00 Jun-10

Oraşul 2
Scoaterea manuală a cioatelor cu 

diametrul 0-30cm
Ron/ buc 40.00

Jun-10

Oraşul 2 - 31-50cm Ron/ buc 50.00 Jun-10

Oraşul 2 - 51-70cm Ron/ buc 60.00 Jun-10

Oraşul 2 - >70cm Ron/ buc 110.00 Jun-10

Baia Mare Toaletare arbori Ron/ buc 240.79 Aug-07

Baia Mare
Toaletare arbori varianta 1 (h<10m,

coronament< 1/3)
Ron/ buc 101.88 Aug-07

Baia Mare
Toaletare arbori varianta 2 (h<10m,

coronament> 1/3)
Ron/ buc 109.05 Aug-07

Baia Mare
Toaletare arbori varianta 3 (h intre 10-

25m, coronament< 1/3)
Ron/ buc 223.10 Aug-07

Baia Mare
Toaletare arbori varianta 4 (h intre 10-

25m, coronament> 1/3)
Ron/ buc 263.31 Aug-07

Baia Mare
Toaletare arbori varianta 5 (h>25m,

coronament< 1/3)
Ron/ buc 299.02 Aug-07

Baia Mare
Toaletare arbori varianta 6 (h>25m,

coronament> 1/3)
Ron/ buc 448.38 Aug-07

Oraşul 10 Tăieri de corecţie la arbori, h<7m Ron/ buc 4.50 Jun-09

Oraşul 10 Tăieri de corecţie la arbori, h>7m Ron/ buc 6.25 Jun-09

Oraşul 1 Toaletare arbori h<6 m Ron/ buc 16.84 Mar-11

Oraşul 1 Toaletare arbori h<6-10 m Ron/ buc 23.04 Mar-11

Oraşul 1 Toaletare arbuşti Ron/ buc 6.91 Mar-11

Oraşul 9 Toaletare arbori h<7m Ron/ buc 13.84 May-11

Oraşul 9 Toaletare arbori h>7m Ron/ buc 40.38 May-11

Oraşul 9 Toaletare arbori h>7m si d>30cm Ron/ buc 223.04 May-11

Oraşul 7 
Toaletare arbori<4M, fără transport 

masa lemnoasa
Ron/ buc 130.30 Sep-09

Oraşul 7 Toaletare arbori>4M, cu transport Ron/ buc 155.60 Sep-09
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masa lemnoasa

Oraşul 2 Tăieri corecţie arbori d<30cm, <5 crăci Ron/ buc 105.00 Jun-10

Oraşul 2 - d<30cm, 6-10 crăci Ron/ buc 110.00 Jun-10

Oraşul 2 - d 30-60cm, <5 crăci Ron/ buc 115.00 Jun-10

Oraşul 2 - d 30-60cm, 6-10 crăci Ron/ buc 120.00 Jun-10

Oraşul 2 - d 30-60cm, 11-20 crăci Ron/ buc 125.00 Jun-10

Oraşul 2 - d>60cm, <5 crăci Ron/ buc 130.00 Jun-10

Oraşul 2 - d>60cm, 6-10 crăci Ron/ buc 140.00 Jun-10

Oraşul 2 - d>60cm, 11-20 crăci Ron/ buc 150.00 Jun-10
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Nr

crt

Activitate reabilitare

modernizare
Um

Baia Mare Oraşul 12

Δ
Tarif contract

iniţial 

(lei vechi)

Tarif

actualizat

* (Ron)

Tarif aprilie

2010 (Ron)

1 Decopertare şi refacere suprafaţă 

asfaltică  

km 980,580,200
131,060 118,943 10%

2 Cutie de distribuţie cu 2 circuite   buc 12,324,430 1,647 970 70%

3 Cutie de distribuţie cu 4 circuite   buc 13,553,430 1,811 1,066 70%

4 Cutie de distribuţie cu 6 circuite   buc 17,482,840 2,337 1,376 70%

5 Cutie de distribuţie cu 10 circuite   buc 24,837,560 3,320 1,954 70%

6 Stâlp beton SC10001 buc 7,963,240 1,064 1,763 -40%

7 Stâlp beton SC10002 buc 11,122,210 1,487 2,008 -26%

8 Stâlp beton SC10005 buc 16,316,250 2,181 3,339 -35%

9 Stâlp beton SF4-11 buc 14,199,670 1,898 2,868 -34%

10 Stâlp beton SI-9 buc 7,842,990 1,048 1,584 -34%

11 Prelungire tip trafic greu TG1-

401540

buc 3,615,750 483 261 85%

12 Prelungire tip trafic greu TG1-

202015

buc 2,958,330 395 214 85%

13 Prelungire tip trafic greu TG1-

051015

buc 1,709,250 228 123 85%

14 Prelungire tip trafic greu TGS1-

001500

buc 1,380,550 185 100 85%

15 Prelungire tip trafic greu TGS1-

000700

buc 1,775,000 237 128 85%

16 Prelungire tip trafic greu TG2-

401540

buc 6,738,450 901 486 85%

17 Prelungire tip trafic greu TG2-

202015

buc 3,747,220 501 270 85%

18 Prelungire tip trafic greu TG3-

202015

buc 6,245,380 835 451 85%

19 Prelungire tip A1-600090 buc 262,950 35 19 85%

20 Cablu iluminat public tip TYIR50

OLA1 3*16

km 142,105,500 18,993 17,905 6%

21 Cablu iluminat public tip TYIR50

OLA1 3*25

km 171,078,070 22,865 21,267 8%

22 Cablu iluminat public tip CYY

3*2,5

km 39,123,920 5,229 12,017 -56%

23 Cablu iluminat public tip CYY

5*2,5

km 59,890,760 8,005 16,307 -51%

24 Cablu iluminat public tip MCCG

3*2,5

km 141,943,960 18,972 14,083 35%
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Anexa 5: Comparaţie tarife întreţinere menţinere 
reţea iluminat public 

Nr

crt

Activitate

întreţinere 

menţinere 

Um

Baia Mare Oraşul 2 

Δ
Tarif

contract

iniţial 

(lei vechi)

Tarif actualizat

* (Ron)

Tarif contract

iniţial 

(lei vechi)

Tarif

actualizat*

(Ron)

1 Lămpi cu  vapori de 

mercur la înaltă 

presiune LVM 80W

buc 172,290 23 129,940 15 57%

2 Lămpi cu  vapori de 

mercur la înaltă 

presiune LVM 125W

buc 172,290 23 129,940 15 57%

3 Lămpi cu  vapori de 

mercur la înaltă 

presiune LVM 250W

buc 296,940 40 223,940 25 57%

4 Lămpi cu  vapori de 

mercur la înaltă 

presiune LVM 400W

buc 369,070 49 278,340 31 57%

5 Lămpi cu  vapori de 

sodiu la înaltă 

presiune LVS 70W

buc 492,500 66 371,420 42 57%

6 Lămpi cu  vapori de 

sodiu la înaltă 

presiune LVS 150W

buc 537,690 72 405,510 46 57%

7 Lămpi cu  vapori de 

sodiu la înaltă 

presiune LVS 250W

buc 637,920 85 481,090 54 57%

8 Lămpi cu  vapori de 

sodiu la înaltă 

presiune LVS 400W

buc 750,360 100 565,880 64 57%

9 Lămpi cu  vapori de 

sodiu tubulare la

înaltă presiune LVST 

70W SUPER

buc 492,500 66 371,420 42 57%

10 Lămpi cu  vapori de 

sodiu tubulare la

înaltă presiune LVST 

100W SUPER

buc 492,500 66 371,420 42 57%

11 Lămpi cu  vapori de 

sodiu tubulare la

înaltă presiune LVST 

150W SUPER

buc 537,690 72 405,500 46 57%

12
Lămpi cu  vapori de buc 637,920 85 481,090 54 57%
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Nr

crt

Activitate

întreţinere 

menţinere 

Um

Baia Mare Oraşul 2 

Δ
Tarif

contract

iniţial 

(lei vechi)

Tarif actualizat

* (Ron)

Tarif contract

iniţial 

(lei vechi)

Tarif

actualizat*

(Ron)

sodiu tubulare la

înaltă presiune LVST 

250W SUPER

13 Lămpi cu  vapori de 

sodiu tubulare la

înaltă presiune LVST 

400W SUPER

buc 750,360 100 565,880 64 57%

14 Lămpi cu  vapori 

halogenuri metalice

LHME 250W CLAR

buc 637,920 85 481,090 54 57%

15 Lămpi cu  vapori 

halogenuri metalice

LHME 250W DEPUS

buc 637,920 85 481,090 54 57%

16 Lămpi cu  vapori 

halogenuri metalice

LHME 400W CLAR

buc 750,360 100 565,880 64 57%

17 Lămpi cu  vapori 

halogenuri metalice

LHME 400W DEPUS

buc 750,360 100 565,880 64 57%

18 Lămpi cu  vapori 

halogenuri metalice

LHMT 250W CLAR

buc 637,920 85 481,090 54 57%

19 Lămpi cu  vapori 

halogenuri metalice

LHMT 400W CLAR

buc 750,360 100 565,880 64 57%

20 Corp de iluminat tip

M 1x125W
buc 427,720 57 322,570 36 57%

21 Corp de iluminat tip

M 2x125W
buc 427,720 57 322,570 36 57%

22 Corp de iluminat tip

M 1x250W
buc 488,820 65 368,650 42 57%

23 Corp de iluminat tip

M 1x400W
buc 488,820 65 368,650 42 57%

24 Corp de iluminat tip S

1x70W
buc 427,720 57 322,570 36 57%

25 Corp de iluminat tip S

1x150W
buc 458,280 61 345,610 39 57%

26 Corp de iluminat tip S

1x250W
buc 519,380 69 391,690 44 57%

27 Corp de iluminat tip S

1x400W
buc 519,380 69 391,690 44 57%
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Nr

crt

Activitate

întreţinere 

menţinere 

Um

Baia Mare Oraşul 2 

Δ
Tarif

contract

iniţial 

(lei vechi)

Tarif actualizat

* (Ron)

Tarif contract

iniţial 

(lei vechi)

Tarif

actualizat*

(Ron)

28 Prelungire simplă tip 

A1
buc 307,040 41 231,560 26 57%

29 Prelungire cu două 

brate la 600 tip A2
buc 494,950 66 373,270 42 57%

30 Prelungire cu două 

brate la 1800 tip A3
buc 494,950 66 373,270 42 57%

31 Prelungire cu trei

brate la 600 tip A4
buc 681,310 91 513,810 58 57%

32 Prelungire cu patru

braţe la 900 tip A5  
buc 869,200 116 655,520 74 57%

33 Prelungire tip "trafic

greu"
buc 355,920 48 268,420 30 57%

34 Braţ cu contrafise  buc 307,060 41 231,570 26 57%

35 Braţ din ţeavă tip EM 

1,25 m
buc 307,060 41 231,570 26 57%

36 Braţ din teavă tip EM 

1,5 m
buc 307,060 41 231,570 26 57%

37 Braţ din teavă tip EM 

1,75 m
buc 307,060 41 231,570 26 57%

38 Braţ metalic tip cârje  buc 307,060 41 231,570 26 57%

39 Braţ simplu din teavă  buc 307,060 41 231,570 26 57%

40 Braţ prelungit din 

teavă  
buc 307,060 41 231,570 26 57%

41 Stâlp metalic cu h<5

m
buc 678,250 91 511,510 58 57%

42 Stâlp metalic cu h =

5÷10 m
buc 740,560 99 558,510 63 57%

43 Stâlp metalic cu h >10

m
buc 944,070 126 711,970 81 57%

44 Stâlp metalic

decorativ cu h < 5 m
buc 577,440 77 435,480 49 57%

45 Stâlp metalic cu h =

12 m
buc 944,070 126 711,970 81 57%

46 Stâlp metalic cu h =

16 m
buc 1,017,380 136 767,260 87 57%

47 Cablu iluminat public

armat cu conductor

din aluminiu tip

ACYABY 3x35 ÷ 16

km 7,943,590 1,062 5,990,650 678 57%

48 Cablu iluminat public

armat cu conductor
km 9,165,690 1,225 6,912,290 782 57%
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Nr

crt

Activitate

întreţinere 

menţinere 

Um

Baia Mare Oraşul 2 

Δ
Tarif

contract

iniţial 

(lei vechi)

Tarif actualizat

* (Ron)

Tarif contract

iniţial 

(lei vechi)

Tarif

actualizat*

(Ron)

din aluminiu tip

ACYABY 3x70÷35

49 Conductor torsadat

pentru reţea aeriană 

tip TYR50 OLAl 3x50

mmp

635,460 85 479,240 54 57%

50 Cablu reţea aeriană 

tip TYIR35 mm
km 620,200 83 467,730 53 57%

51 Punct de aprindere buc 626,920 84 472,800 53 57%

52 Înlocuit lămpi cu 

vapori de mercur la

înaltă presiune LVM 

80W SUPER

buc 686,730 92 517,900 59 57%

53 Înlocuit lămpi cu 

vapori de mercur la

înaltă presiune LVM 

125W SUPER

buc 748,390 100 564,400 64 57%

54 Înlocuit lămpi cu 

vapori de mercur la

înaltă presiune LVM 

250W LUX

buc 1,050,450 140 792,200 90 57%

55 Înlocuit lămpi cu 

vapori de mercur la

înaltă presiune LVM 

400W LUX

buc 1,324,280 177 998,700 113 57%

56 Înlocuit lămpi cu 

vapori de sodiu la

înaltă presiune 

LVSE(T) 70W SUPER

buc 1,788,760 239 1,349,000 153 57%

57 Înlocuit lămpi cu 

vapori de sodiu la

înaltă presiune 

LVSE(T) 100W

SUPER

buc 1,854,940 248 1,398,900 158 57%

58 Înlocuit lămpi cu 

vapori de sodiu la

înaltă presiune 

LVSE(T) 150W

SUPER

buc 2,419,410 323 1,824,600 206 57%

59 Înlocuit lămpi cu 

vapori de sodiu la

înaltă presiune 

buc 2,610,220 349 1,968,500 223 57%
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Nr

crt

Activitate

întreţinere 

menţinere 

Um

Baia Mare Oraşul 2 

Δ
Tarif

contract

iniţial 

(lei vechi)

Tarif actualizat

* (Ron)

Tarif contract

iniţial 

(lei vechi)

Tarif

actualizat*

(Ron)

LVSE(T) 250W

SUPER

60 Înlocuit lămpi cu 

vapori de sodiu la

înaltă presiune 

LVSE(T) 400W

SUPER

buc 2,881,650 385 2,173,200 246 57%

61 Înlocuit lămpi cu 

vapori halogenuri

metalice LHME(T)

250W CLAR

buc
2,087,65

0
279 1,574,400 178 57%

62  Inlocuit lămpi cu 

vapori halogenuri

metalice LHME 250W

DEPUS

buc 2,199,560 294 1,658,800 188 57%

63 Înlocuit lămpi cu 

vapori halogenuri

metalice LHME(T)

400W CLAR

buc 2,124,250 284 1,602,000 181 57%

64 Înlocuit lămpi cu 

vapori halogenuri

metalice LHME

400W DEPUS

buc
2,240,54

0
299 1,689,700 191 57%

65 Înlocuit lămpi cu 

vapori halogenuri

metalice LHMT 250W

COLOR

buc 2,701,990 361 2,037,700 231 57%

66 Înlocuit lămpi cu 

vapori halogenuri

metalice LHMT

400W COLOR

buc 2,765,370 370 2,085,500 236 57%

67 Înlocuit balast pentru

lămpi cu vapori de 

mercur BVM 80W

buc 1,672,480 224 1,261,300 143 57%

68 Înlocuit balast pentru

lămpi cu vapori de 

mercur BVM 125W

buc 1,751,640 234 1,321,000 149 57%

69 Înlocuit balast pentru

lămpi cu vapori de 

mercur BVM 250W

buc
2,224,63

0
297 1,677,700 190 57%

70 Înlocuit balast pentru

lămpi cu vapori de 
buc

3,484,59

0
466 2,627,900 297 57%
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Nr

crt

Activitate

întreţinere 

menţinere 

Um

Baia Mare Oraşul 2 

Δ
Tarif

contract

iniţial 

(lei vechi)

Tarif actualizat

* (Ron)

Tarif contract

iniţial 

(lei vechi)

Tarif

actualizat*

(Ron)

mercur BVM 400W

71 Înlocuit balast pentru

lămpi cu vapori de 

sodiu BVS 70W

buc
2,033,01

0
272 1,533,200 173 57%

72 Înlocuit balast pentru

lămpi cu vapori de 

sodiu BVS 150W

buc 2,637,140 352 1,988,800 225 57%

73 Înlocuit balast pentru

lămpi cu vapori de 

sodiu BVS 250W

buc 2,839,750 380 2,141,600 242 57%

74 Înlocuit balast pentru

lămpi cu vapori de 

sodiu BVS 400W

buc 5,421,480 725 4,088,600 463 57%

75 Înlocuit dispozitiv de

amorsare
buc 2,610,220 349 1,968,500 223 57%

*Tarifele sunt actualizate utilizând cursul de referinţă al contractului şi cursul BNR valabil pentru 
data de 31 octombrie 2011
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Anexa 6: Opisul documentelor primite de la
Primăria Municipiului Baia Mare pentru 
analiza juridică 

1. Decizia civilă nr. 1626 din data de 18.04.2011 – admiterea recursului declarat de 

primarul Mun.Baia Mare şi a cererii reconvenţionale. 

2. Răspuns la adresa nr. 10966/2011 prin care Primăria Mun.Baia Mare solicita o copie 

a hotărârii pronunşate în dosarul nr. 5158/100/2010. 

3. Sentinţa civilă nr. 3816 din dat de 13.10.2010, în dosar nr. 5158/100/2010. 

4. Cerere reconvenţională nr. 16469/11.10.2010, prin care se solicită constatarea 

nulităţii absolute a prevedrilor art.34 din Acordul colectiv de muncă cu nr. 

7355/6.04.2010.

5. Comunicare hotărâre civilă nr. 3816 din data de 13.10.2010. 

6. Sentinţa civilă nr. 3816 din dat de 13.10.2010, în dosar nr. 5158/100/2010. 

7. Acord colectiv de muncă nr. 7355/6.04.2010. 

8. Act adiţional nr. 1 încheiat la data de 31.05.2010 la Acordul colectiv de muncă nr. 

7355/6.04.2010.

9. Întâmpinare prin care se solicită respingerea acţiunii în dosar nr. 5158/100/2010. 

10. Recurs împotriva sentinţei civile nr. 3816/2010 (dosar nr. 5158/100/2010). 

11. Citaţie emisă la data de 9.12.2010 pentru Primăria Mun.Baia Mare prin primar. 

12. Adresă prin care se solicită primarului Istvan Ludescher o copie a deciziei civile din 

dosarul nr. 5158/100/2010.

13. Amânare la acţiunea formulată de Sindicatul din Administraţia Baia Mare. (dosar 

nr. 5158/100/2010).

14. Întâmpinare în dosar nr. 5158/100/2010, din data de 6.09.2010.

15. Citaţie emisă la 19.08.2010 pentru  Sindicatul din Administraţia Baia Mare. 

16. Cerere de chemare în judecată  împotriva Primăriei Baia Mare, Serviciului public 

“Ambient Urban”, Serviciului public “Asistenţă Socială”, Serviciului public 

“Administrarea Patrimoniului Local şi Utilităţi”. 

17. Decizia civilă nr. 1194/R/2011 din data de 30.03.2011, în dosar nr. 5125/100/2010. 

18. Răspuns la adresa nr. 10967/2011, prin care Primăria Baia Mare este informată că 

dosarul nr. 5125/100/2010 a fost înaintat în recurs la Curtea de Apel Cluj.

19. Adresa nr. 10967/2011, prin care Primăria Baia Mare solicită Tribunalului 

Maramureş o copie a deciziei civile din dosarul nr. 5125/100/2010. 

20. Contract colectiv de muncă nr. 7354 din data de 6.04.2010. 

21. Act adiţional nr.1 încheiat la data de 31.05.2010 la Contractul colectiv de muncă nr. 

7354 din data de 6.04.2010.

22. Citaţie emisă la data de 27.12.2010 pentru primarul Mun.Baia Mare. (dosar nr. 

5125/100/2010).

23. Recurs împotriva sentinţei civile nr. 1734/2010 (dosar nr. 5125/100/2010). 

24. Cerere reconvenţională prin care se solicită în contradictoriu cu reclamantul 

constatarea nulităţii absolute a prevederilor art.35 din Contractul colectiv de muncă 

cu nr. 7354/6.04.2010 precum si a actului adiţional nr. 1 la Contract. 

25. Citaţie emisă la data de 27.12.2010 pentru Primăria Mun.Baia Mare. 

26. Întâmpinare prin care se solicită respingerea acţiunii în dosar nr. 5125/100/2010. 

27. Comunicare nr. 23379/21.11.2010 (dosar nr. 5125/100/2010) .
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28. Sentinţa civilă nr. 1734 din data de 26.10.2010, în dosar nr. 5125/100/2010. 

29. Citaţie emisă la data de 17.08.2010 pentru Sindicatul din Administraţia Baia Mare. 

30. Citaţie emisă la data de 17.08.2010 pentru Primăria Mun. Baia Mare. 

31. Cerere de chemare în judecată  împotriva Primăriei Baia Mare, Serviciului public 

“Ambient Urban”, Serviciului public “Asistenţă Socială”, Serviciului public 

“Administrarea Patrimoniului Local şi Utilităţi”. 

32. Comunicare hotărâre civilă nr. 1553/R/2010 din data de 22.06.2010, Dosar 

5650/100/2009.

33. Decizia civilă nr. 1553/R/2010, Dosar 5650/100/2009. 

34. Întâmpinare, nr. 6731/2010, Dosar 5650/100/2009.

35. Citaţie emisă la 22.03.2010, Dosar 5650/100/2009. 

36. Recurs, Dosar 5650/100/2009.

37. Comunicare hotărâre civilă nr. 112, Dosar 5650/100/2009. 

38. Sentinţa civilă nr. 112, , Dosar 5650/100/2009. 

39. Precizare a cererii chemare în judecată, Dosar 5650/100/2009. 

40. Întâmpinare nr. 20335-2009, Dosar 5650/100/2009.

41. Citaţie emisă la 02.10.2009, Dosar 5650/100/2009. 

42. Cerere de chemare în judecată, Bercean Sidonia Melania. 

43. Sentinţa civilă nr.112 din 29.01.2010, Dosar 5650/100/2009 (2 exemplare în copie).  

44. Sentinţa civilă nr. 1661, Dosar 5852/100/2008. 

45. Întâmpinare nr. 25591/2008, Dosar 5852/100/2008.

46. Citaţie emisă la 17,10,2008, Dosar 5852/100/2008. 

47. Cerere de chemare în judecată, Sindicatul din Administraţia Publică Baia Mare 

Maramureş. 

48. Citaţie emisă la 17,10,2008, Dosar 5852/100/2008. 

49. Cerere de chemare în judecată, Sindicatul din Administraţia Publică Baia Mare 

Maramureş. 

50. Solicitare emitere dispoziţie prin care Primăria Mun.Baia Mare să atribuie dnei 

Dragotă Maria  terenul de 1.082 mp din CF 5591 Baia  Mare. 

51. Notificare emisă de Dragotă Maria, către primarul Municipiului Baia Mare, în 

vederea comunicării dispoziţiei de restituire a suprafeţelor de teren identificate în 

CF 5591 Baia Mare nr. 1369/6/3.

52. Sentinţa civilă nr.408/19.05.2006, dată de Tribunalul Maramureş (dosar 

nr.2854/2006).

53. Decizia civilă nr.283/A/2006 din data de 15.09.2006, dată de Curtea de Apel Cluj 

(dosar nr.3781/33/2006).

54. Sentinţa civilă nr.800/29.06.2007, dată de Tribunalul Maramureş (dosar 

nr.6928/100/2006).

55. Adresa nr. 5531/188/2007 a Serviciului Public “Administrarea patrimoniului local şi 

utilităţi” Baia Mare, către R.A.D.E.F. “România Film”. 

56. Adresa nr.11450/5.05.2008 a Primăriei Municipiului Baia Mare, către Dragotă 

Emilian, reprezentant al Dnei Dragotă Maria. 

57. Sentinţa nr.1147/30.06/2008 dată de Tribunalul Maramureş (dosar 

nr.1844/100/2008).

58. Cerere de recurs împotriva sentinţei nr.1147/2008 din dosar nr.1844/100/2008, 

către Curtea de Apel Cluj. 

59. Cerere de recurs împotriva sentinţei nr.1147/30.06.2008 din dosar 

nr.184/100/2008, către Tribunalul Maramureş. 
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60. Precizare şi completare de acţiune împotriva primarului Municipiului Baia Mare 

(dosar nr.6805/100/2008).

61. Cerere de modificare de acţiune (dosar nr.6805/100/2008). 

62. Răspuns la excepţia ridicată de primarul Mun.Baia Mare (dosar 

nr.6805/100/2008).

63. Sentinţa civilă nr.435/21.04.2009 dată de Tribunalul Maramureş (dosar 

nr.6805/100/2008).

64. Motive apel în dosar nr. 6805/100/2008.

65. Cerere de apel în dosar nr. 6805/100/2008.

66. Răspunsul nr.665 din data 17.02.2010, al Serviciului Public “Administrarea 

patrimoniului local şi utilităţi” Baia Mare la adresa nr.2732/3.02.2010 a Primăriei 

Mun.Baia Mare (două anexe cu construcţiile edificate de R.A.D.E.F. pe str. Horea 

din Baia Mare).

67. Solicitarea Curţii de Apel Cluj a înscrisurilor existente în dosarul având ca obiect 

soluţionarea notificării formulate de Dragotă Maria (dosar nr.6805/100/2008). 

68. Certificat de deces (nr.967/10.07.2008) Dragotă Maria. 

69. Cerere de eliberare a certificatului de deces al lui Dragotă Emilian Anton. 

70. Cerere de evaluare a imobilului înscris in CF nr.5391, topo 1369/6/3.

71. Cerere de acordare a unui nou termen de judecata in dosar nr.6805/100/2008.

72. Adresa Primării Mun.Baia Mare către Curtea de Apel Cluj (dosar 

nr.6805/100/2008).

73. Decizia civilă nr. 45/A/2010 din data de 19.02.2010 a Curţii de Apel Cluj (dosar 

6805/100/2008).

74. Cerere de recurs din data de 5.05.2010, împotriva deciziei civile nr.45/A/2010.

75. Acţiune în anulare parţială a dispoziţiei nr. 1572/16.06.2006. 

76. Dispoziţia nr. 1572/16.06.2006. 

77. Notificare către Tomoioagă Vasile şi Tomoioagă Maria Ştefaniţa, referitoare la 

restituirea terenului liber şi a celui ocupat cu improvizaţiile în suprafaţă de 50 mp 

din nr. top 2467/4/2.

78. Răspunsul Primăriei Mun.Baia Mare la cererea prin care se solicită de către Balaban 

Margit restituirea în natură a imobilului înscris în CF nr.1305 Baia Mare, nr.top. 

2469.

79. Hotărârea nr.216/23.12.1996 de trecere în proprietatea Statului Român şi în 

administrarea Consiliului local Baia Mare, a terenului identificat prin CF nr.topo

2469 (259 mp).

80. Întâmpinare la acţiunea formulată de Fux Maria şi Damian Vasile (dosar 

nr.5373/100/2006).

81. Răspuns la întâmpinarea formulată de primarul Mun.Baia Mare (dosar 

nr.1573/100/2006).

82. Cerere de amânare a soluţionării cauzei în dosar nr. 5373/100/2006. 

83. Încheiere din data de 25.09.2006, în dosar nr. 1/182/2000(nr.vechi 7846/2000) –

suspendarea acţiunii civile. 

84. Comunicare încheiere suspendare civilă din data de 25.09.2006. 

85. Cerere de recurs în dosarul nr. 5373/100/2006.

86. Cerere de punere pe rolul instanţei cauza dosarului nr.1/182/2000 pentru 

rejudecare.

87. Notificare de punere pe rol la Judecătoria Baia Mare, a rejudecării cauzei conform 

Legii nr.10/2001, cu termen 5.11.2007 (dosar nr.1/182/2000).
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88. Întâmpinare depusă de Tomoioagă Maria Ştefania, în dosar nr. 1/182/2000. 

89. Adresa nr.22794/17.11.2009, a Tribunalului Maramureş către Primarul Mun.Baia 

Mare.

90. Raport de expertiză tehnică în dosar nr.5373/100/2006, cu data de 3.06.2009. 

91. Plan de situaţie al imobilului din Baia Mare, str. Valea Roşie, nr. 37-39-41. 

92. Schiţă  nr.2332/19.08.2002, de dezmembrare a imobilului din CF   1305, 1331, 

16223 nr.topo 2468, 2469, 2470, 2471.

93. Plan nr. 22696/25.06.2008, de amplasamnent şi delimitare a imobilului  din str. 

Valea Roşie, nr.39, cu propunere de alipire. 

94. Schiţă nr.2078/21.07.2000, de dezmembrare a imobilului cuprins in CF 1751, 11044, 

TOPO 2466, 2467/4/2, 2468, 2467/4/1 din Baia Mare.

95. Schiţă nr.1969/27.05.2004, de dezmembrare a imobilului din CF 1305 nr. topo 

2469/3.

96. Plan de situaţie al imobilului din Baia Mare, str. Valea Roşie nr.37-39-41. 

97. Schiţă de dezmembrare a imobilului din CF 1305, 1337, 16223, nr.topo 2468, 2469, 

2470, 2471.

98. Plan de situaţie al imobilului din Baia Mare, str. Valea Roşie nr.37-39-41. 

99. Adresa Uniunii Naţionale a Barourilor din România. Baroul Maramureş. Cabinet de 

avocat Nicolae Alexandrina către Tribunalul Maramureş, cu observaţii asupra 

raportului de expertiză tehnică şi solicitarea de completare a acestuia. 

100. Cerere de probaţiune formulată de Uniunea Naţională a Barourilor din România. 

Baroul Maramureş. Cabinet de avocat Nicolae Alexandrina, prin care sunt solicitate 

schiţele de dezmembrare cu nr. 2332/19.08.2002. 

101. Raport de expertiză tehnică judiciară – Completarea nr.1, din data 15.12.2010. 

102. Plan de situaţie a imobilului din str. Valea Roşie, nr. 37-39-41 (anexa 1 la raport). 

103. Plan de situaţie a imobilului din str. Valea Roşie, nr. 37-39-41 (anexa 2 la raport). 

104. Sentinţa civilă nr.873/27.04.2011 dată de Tribunalul Maramureş în dosar nr. 

5373/100/2006.

105. Recurs împotriva sentinţei civile nr. 873/27.04.2011 dată de Tribunalul Maramureş 

în dosar nr. 5373/100/2006.

106. Întâmpinare nr. 17004/2011, la recursul formulat de Fux Maria, împotriva sentinţei 

civile nr. 873/27.04.2011.

107. Notificare din data de 12.06.2001, către Primăria Baia Mare, Comisia de Fond 

Funciar, în care Tătăran Victor şi Tătăran Marta solicită restituirea în natură a unei 

suprafeţe totale de 1539 mp, înscris in CF nr. 11426 Baia Mare, nr. top 2737/227. 

108. Precizare din data de 19.02.2003, la notificarea din data de 12.06.2001.

109. Adresă din data de 7.08.2003, prin care Tătăran Victor şi Tătăran Marta cer 

primarului Mun.Baia Mare analizarea dosarului nr.80 prin care s-a solicitat

restituirea în natură a suprafeţei de 1539 mp, înscris in CF nr. 11426 Baia Mare, nr. 

top 2737/227.

110. Adresa nr.14552/29.01.2002 a Consiliului Local Baia Mare către Tătăran Victor şi 

Tătăran Marta, în vederea completării documentaţiei necesare în soluţionarea 

cererii de resituire.

111. Citaţie nr. 2733/14.06.2001 pentru Primăria Baia Mare. 

112. Propunerea Primăriei Baia Mare, Comisia Municipală de Aplicare a Prevederilor 

Legii nr.10/2001, de a respinge notificarea făcută de către Tătăran Victor şi Tătăran 

Marta.
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113. Adresa nr.14552/2004 prin care Primăria Baia Mare comunică Dlui Tătăran Victor 

Dispoziţia nr.572/2004. 

114. Dispoziţia nr. 572/23.03.2004, de respingere a cereri de restituire în natură a 

terenului cu suprafaţa de 1539 mp, identificat prin CF nr.11426 Baia Mare, nr.topo 

2737/227.

115. Adresă de comunicare a Dispoziţiei nr. 572/23.03.2004 către Tătăran Victor. 

116. Contestaţie împotriva dispoziţiei nr. 572/23.03.2004, din data de 31.03.2004. 

117. Solicitare clarificări în dosar nr. 10163/2004, adresată de către Tătăran Victor şi 

Tătăran Marta Primăriei Mun. Baia Mare. 

118. Întâmpinare la contestaţia formulată de către Tătăran Victor şi Tătăran Marta, 

solicitând respingerea contestaţiei ca nefondată (dosar nr. 1903/2004). 

119. Sentinţa civilă nr. 558/28.05.2004 (dosar nr. 1903/2004), de respingere ca 

nefondată a contestaţiei petenţilor Tătăran Victor şi Tătăran Marta. 

120. Cerere de apel împotriva sentinţei civile nr. 558/28.05.2004 din dosar nr. 

1903/2004.

121. Citaţie emisă la 1.09.2004 pentru primarul Mun.Baia Mare. 

122. Adresa nr.2815/15.02.2010 a Primărie Mun.Baia Mare (dosar 

nr.1475/33/2009)+anexă – Planşa topo II la proiectul nr.4782-81 care a stat la baza 

Decretului de expropriere nr. 162/1983, prin care s-au expropriat anexele

aparţinând lui Tătăran Victor. 

123. Notificarea nr.2236/9.02.2010 către Rodica Brad, cum că R.A. a Distribuţiei şi 

Exploatării Filmelor - CUI 2351458, figurează în evidenţele fiscale ale Direcţiei de 

Venituri.

124.  Adresa nr.2815/3.02.2010 a Curţii de Apel Cluj, prin care se solicită Consiliului 

Local al Mun.Baia Mare comunicare considerentelor pentru care reclamanţilor 

Tătăran Victor şi Tătăran Marta, le-au fost acordate despăgubiri de doar 4262 lei – 

pentru magazine şi împrejurimi.(dosar nr.1475/33/2009) 

125. Solicitare (nr.2815/3.02.2010) clarificări în vederea soluţionării apelului declarate 

de Tătăran Victor şi Tătăran Marta, împotriva sentinţei civile nr.558/28.05.2004 

(dosar nr. 1475/33/2009)

126. Adresa nr.24392/14.12.2009 a Curţii de Apel Cluj, prin care se solicită Consiliului 

Local al Mun.Baia Mare comunicare considerentelor pentru care reclamanţilor 

Tătăran Victor şi Tătăran Marta, le-au fost acordate despăgubiri de doar 4262 lei – 

pentru magazine şi împrejurimi. (dosar nr.1475/33/2009) 

127. Adresă nr.23161/2009 prin care Direcţia Juridică, Administraţia Publică Locală, 

Serviciul Juridic Contencios Baia Mare solicită Serviciului de Evidenţă Informatizată 

a Persoanelor Baia Mare comunicare domiciliului avut de Tătăran Victor. 

128. Răspuns nr.1475/33/2009 din 2.12.2009 la adresa Curţii de Apel Cluj nr. 

22.796/17.11.2009.

129. Răspuns nr. 3362/25.11.2009 la adresa nr. 23161/2009 cu referire la solicitare 

informaţii în dosar nr. 1475/33/2009. 

130. Adresa nr.22796/17.11.2009 a Curţii de Apel Cluj, prin care se solicită Consiliului 

Local al Mun.Baia Mare comunicare considerentelor pentru care reclamanţilor 

Tătăran Victor şi Tătăran Marta, le-au fost acordate despăgubiri de doar 4262 lei – 

pentru magazine şi împrejurimi. (dosar nr.1475/33/2009) 

131. Dispoziţia nr. 572 de respingere a cererii de restituire în natură a imobilului, tren 

situate în Baia Mare, solicitat de Tătăran Victor şi Tătăran Marta. 

132. Precizare motive apel nr. 10163/04 din dat de 22.10.2004.
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133. Note de şedinţă la apelul declarat de Tătăran Victor cu nr. 10163/04 (dosar 

nr.10163/RG/2004).

134. Întâmpinare nr.14259/2005 la apelul declarat de Tătăran Victor şi Tătăran Marta 

(dosar nr.10163/RG/2004).

135. Raport de expertiză topografică din data de 14.07.2005, pentru identificarea nr.topo 

3737/227.

136. Schiţă cadastrală a imobilului cuprins în CF nr. 11.426 nr.topo 2737/227, Baia Mare. 

137. Plan de situaţie a imobilului cu nr. topo 2737/227. 

138. Plan de situaţie a imobilului cuprins în CF 11.426 nr.top 2737/227 (14.07.2005). 

139. Plan de situaţie a imobilului cuprins în CF nr.11.426, nr.top 2737/227 (14.07.2005). 

140. Anunţ din data de 19.12.2005, făcut de expertul tehnic Man Veronica pentru 

stabilire dată măsurători . 

141. Citaţie nr. 27294/30.12.2004 pentru primarul Mun.Baia Mare. 

142. Raport de expertiză tehnică judiciară din 5.02.2006, în dosar nr. 10163/2004 + 

anexă Situaţia zonei care a făcut obiectul reformei agrare din anul 1945, aferente 

parcelei topo 2737/227 din Baia Mare.

143. Declaraţie pe proprie răspundere de atestare a calităţii de martor  la antecontract de 

vanzare a terenului cu nr. top.2737/227, a lui Haitas Gheorghe.

144. Comunicare a completării raportului de expertiză din data de 5.02.2006. 

145. Citaţie emisă la data de 3.04.2008 pentru primarul Mun.Baia Mare. 

146. Completare la raport de expertiză tehnică judiciară din dat de 5.02.2006. 

147. Raport de expertiză tehnică din data de 28.02.2008. 

148. Fişă de calcul teren. 

149. Comunicarea unui exemplar din expertiza judiciară către Curtea de Apel 

Cluj(12.04.2006).

150. Listă terenuri pentru care se vor obţine actele legale de deţinere şi scoatere  din 

producţia agricolă pentru blocuri de locuinţe în cartierul “Traian”, Baia Mare. 

151. Citaţie emisă la 5.04.2005 pentru primarul Mun.Baia Mare. 

152. Răspuns al Oficiului de Castru şi Organizarea Teritoriului Maramureş la cererea 

înregistrată cu nr.1650/1992. 

153. Citaţie emisă la data de 19.07.2005 pentru primarul Mun.Baia Mare. 

154. Răspunsul Regiei Autonome de servicii Publice “Urbis”Baia Mare la cererea nr. 

2075/19.03.1996.

155. Citaţie emisă la dat de 14.06.2005 pentru primarul Mun.Baia Mare. 

156. Contract de vânzare-cumpărare din data de 27.07.1966, între Pop Gheorghe, Pop 

Margareta şi Tătăran Victor, Tătăran Marta + Foaie de avere şi foaie de proprietate. 

157. Antecontract de vânzare-cumpărare din dat de 6.05.1978 (Tătăran Victor, Tătăran 

Marta şi Sorian Ioan, Sorian Floare). 

158. Citaşie meisă la data de 3.11.2004 pentru primarul Mun.Baia Mare. 

159. Decret privind exproprierea unor terenuri şi construcţii, precum şi demolarea unor 

construcţii, din data de 22.01.1980. 

160. Citaţie emisă la data de 28.02.2005 pentru primarul Mun.Baia Mare. 

161. Fişă tehnică şi de evaluare a locuniţei din str.Moldovei, nr.41. 

162. Comunicare hotărâre civilă nr. 128/a/2008 din dat de 12.05.2008 (dosar 

nr.10163/33/2004).

163. Decizia civila nr. 128/A/2008 în dosar nr. 10163/33/2004.

164. Cerere de respingere a apelului în dosar nr. 10163/33/2004, din data de 14.09.2006.

165. Schiţă de dezmembrare a imobilului CF 10454 nr.topo 2737/284?. 



STRICT CONFIDENŢIAL – SUB PRIVILEGIUL AVOCAT-CLIENT 

(336)

166. Întâmpinare nr.26.601/2008 la recursul formulat de Tătăran Victor şi Tătăran 

Marta (dosar nr. 10163/33/2004).

167. Recurs împotriva deciziei civile nr. 128/A/2008 pronunţate de Curte de Apel Cluj. 

168. Citaţie emisă la data de 30.10.2008 pentru primarul Mun.Baia Mare. 

169. Comunicare raport de expertiză tehnică din data de 8.06.2010. 

170. Raport de expertiză tehnică judiciară din data de 8.06.2010. 

171. Plan si situaţie cu parcela nr.top 2737/227, înscrisă în CF nr.10454, Baia Mare. 

172. Încheiere din data de 17.03.2011 (dosar nr.1475/33/2009).

173. Citaţie pentru primarul Mun.Baia Mare( în dosar 1475/33/2009). 

174. Decizia civilă nr.187/A/2011 din data de 24.03.2011 (dosar nr.1475/33/2009). 

175. Recurs nr.9566/2011, împotriva Deciziei civile nr. 187A/2011.

176. Citaţie emisă la data de 17.06.2011 pentru primarul Mun.Baia Mare. 

177. Comunicare hotarâre civilă nr. 187/2011 din data de 24.03.2011. 

178. Înştiinţare nr. 4635/10.09.1983 pe numele lui Tătăran Victor de prezentare la 

casieria Întreprinderii judeţene de Gospodărie Baia Mare. 

179. Copii CI Tătăran Victor şi Tătăran Marta. 

180. Citaţie emisă în data de 16.09.2009 pentru primarul Mun.Baia Mare. 

181. Citaţie emisă în data de 31.07.2009 pentru primarul Mun.Baia Mare. 

182. Citaţie emisă în data de 13.03.2009 pentru primarul Mun.Baia Mare. 

183. Decizia nr. 5206/6.05.2009 (10163/33/2004) – rejudecare.

184. Comunicare dată expertiză tehnică – 14.04.2010, solicitare numire reprezentant din 

partea Primăriei Mun.Baia Mare. 

185. Citaţie emisă în data de 31.01.2011 pentru primarul Mun.Baia Mare. 

186. Citaţie emisă în data de 25.10.2010 pentru primarul Mun.Baia Mare. 

187. Citaţie din 21.06.2011pentru primarul Mun.Baia Mare (în dosar nr. 1475/33/2009). 

188. Cerere de chemare în judecată împotriva Comisiei Locale Baia Mare  de aplicare a 

legilor fondului funciar şi a Comisiei Judeţene Maramureş de aplicare a legilor 

fondului funciar, de către Koszeghi Irina. 

189. Foi de proprietate

190. Întâmpinare nr. 770/2009 la acţiunea formulată de Koszeghi Irina, solicitând 

respingerea acesteia ca inadmisibilă. 

191. Sentinţa civilă nr. 2911/30.04.2009, în dosar nr. 2774/182/2009. 

192. Recurs împotriva sentinţei civile nr. 2911/30.04.2009 (dosar nr. 2774/182/2009). 

193. Întâmpinare nr. 14504/2009 la recursul formulat de Koszeghi Irina împotriva

sentinţei civile nr. 2911/30.04.2009. 

194. Decizia civilă nr. 817/R din data de 13.10.2009 (dosar nr. 2774/182/2009). 

195. Plângere împotriva hotărârilor nr. 2523/C, 2524/C, 2525/C din 23.09.2010 emise de 

Comisia Judeţeană pentru aplicarea legii fondului funciar Maramureş. 

196. Cerere nr. 386/22.09.2005, de reconstituire a dreptului de proprietate asupra

terenurilor din Baia Mare şi Firiza cf.CF. 

197. Declaraţia dlui Hoban Ioan în legătură cu suprafaţa de teren atribuită în proprietate 

– 7 ha 7688 m², din data de 19.09.2005.

198. Cerere de retrocedare sau reconstituire a proprietăţii, trimisă Comisiei Locale de 

Aplicare a Legilor Proprietăţii de către Hoban Ioan.  

199. Cerere din data de 16.05.1963, de transcriere a dreptului de proprietate a imobilului

cu nr. top.1605/19 din CF 549 Baia mare.

200. Solicitare întabulare în favoarea statului a imobilului cu nr. top.1605/19 din CF

nr.549 Baia Mare.
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201. Decret nr. 202/24.03.1962, privind exproprierea şi trecerae în proprietatea staului a 

unor imobile situate în regiunea Maramureş. 

202. Adeverinţă nr.1802/1963, ce atestă plata preţului pentru terenul expropriat de la 

Hoban Paul, privind imobilul cu nr. top.1605/19 din CF nr.549 Baia Mare.

203. Tabel cu imobilele situate în regiunea Maramureş ce se expropriază în numerar. 

204. Tabel cu situaţia terenurilor din zona barajului firiza revendicate de Hoban Ioan 

(noiembrie 2007).

205. Foi de proprietate? (lb.maghiară). 

206. Foaie de proprietate.

207. Hotărârea nr. 2525/C din data de 23.09.2010, de respingere a contestaţiei depuse de 

Hoban Ioan pentru suprafaţa de 8.5654 ha. 

208. Hotărârea 2524/C din data de 23.09.2010 de amitere a contestaţie depuse de Hoban 

Ioan pentru supraf. De 0,2080 ha, din CF 3630, nr. top. 2737/565/14 sşi din 2747/5. 

209. Cerere nr.20152/2010, de amânare a soluţionării acordării unui nou termen de 

judecată (dosar nr. 13922/182/2010). 

210. Răspunsul din data de 5.08.2011, a Comisiei Locale de Fond funciar la adresa 

Judecătoriei  Baia Mare cu nr. 13151/2011(dosar nr.13922/182/2010). 

211. Întâmpinare la acţiunea formulată de Hoban Ioan (dosar nr.13922/182/2010). 

212. Copie CI Hoban Ioan.

213. Certificat de moştenitor nr. 129 din data de 12.08.2004. 

214. Certificat de deces nr. 1609 din data de 27.12.2001.

215. Adeverinţe eliberate de Serviciul de evidenţă a persoanelor Baia Mare. 

216. Acţiune depusă de Hoban Maria prin care solicit obligarea Comisiei locale de 

aplicare a legilor fondului funciar Baia Mare, la punerea în posesie pentru suprafaţa 

de 1.70 ha teren de vegetaţie forestieră, pe amplasamentul validat, respectiv în UP IV 

Blidari, ua 64 B,C corespunzător CF 1188 Baia Mare – Blidari, top.7097/1/2/2; plată 

daune cominatorii; plată cheltuieli de judecată. 

217. Solicitare de punere în posesie pe amplasamentul recunoscut de instanţe  pentru 

imobilul CF nr.1188, nr.top.7097/1/2/2, înanintată de Hoban Maria. 

218. Hotărârea nr.1625/10.11.2008 a Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de 

proprietate privată asupra terenurilor din Maramureş. 

219. Tabel nominal cu persoane fizice şi juridice care au solicitat reconstituirea dreptului 

de proprietate pe amplasamente care şi-au schimbat folosinţa iniţială a terenului. 

220. Plan de amplasament şi de delimitare a imobilului cuprins în CF 1188 Baia Mare – 

Blidari, top.7097/1/2/2.

221. Plan de amplasament şi delimitare a imobilului. 

222. Cerere nr. 3428/9.02.2011 de solicitare a acordului dnei Hoban Maria pentru

validarea noului amplasament.

223. Întâmpinare nr.7822/2011 la acţiunea formulată de Hoban Maria, care solicit 

punerea în posesie pentru supraf.de 1.70 ha teren cu vegetaţie forestieră pe 

amplasament validat UP IV Blidari, ua 64 B,C corespunzător CF 1188 Baia Mare – 

Blidari, top.7097/1/2/2. (dosar nr.3418/182/2011)

224. Sentinţa civilă nr. 8265/2011 din data de 28.09.2011 – dosar nr. 3418/182/2008. 

225. Sentinţa civilă nr.7400/30.09.2009 – dosar nr.1206/182/2009. 

226. Decizia civilă nr. 150/R din data de 17.02.2010 – dosar nr. 1206/182/2009. 
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227. Invitaţia Primăriei Mun.Baia Mare la dezbaterea publică finală cu tema “Planul 

integrat de dezvoltare urbană a Mun.Baia Mare”, din data de 5.05.2009. 

228. Invitaţii ofertă bunuri imobile. 

229. Concluzii scrise/recurs nr.965/2009 împotriva sentinţei civile nr. 4083/17.11.2008 

(dosar nr.242/100/2008).

230. Referat privind obţinerea avizuşui comisiei de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism, 

în vederea restituirii în natură a unor parcele de teren situate între blocurile din 

zona Str.Rozelor, Hortensiei, Delavrancea, în favoarea dlui Kovacs Bertalan-Botond.

231. Foaie de avere (CF nr.9577).

232. Foaie de proprietate (CF nr.9577).

233. Concluzii scrise nr.15321/2009 pentru soluţionarea recursurilor promovate 

împotriva sentinţei civile nr. 4083/100/2008, în dosar nr.242/100/2008. 

234. Adresa nr. 2849/2008+anexat Decretul privind autorizarea Comitetului executive al

Sfatului Popular ao oraşului Baia Mare, de a efectua un schimb de immobile, din 

data de 21.05.1958.

235. Citaţie emisă la data de 15.10.2009 pentru primarul Mun.Baia Mare.(dosar 

nr.4776/100/2009)

236. Decizia civilă nr.1679 din data de 13.05.2009 – în dosar nr. 242/100/2008. 

(admiterea recursului declarat de Kovacs Bertalan-Botond împotriva sentinţei civile 

nr.4083/17.11.2008).

237.  Citaţie emisă la data de 24.08.2009 pentru primarul Mun.Baia Mare. (dosar 

nr.4776/100/2009)

238. Protocol de predare-primire/20.08.2001 teren şi clădiri, de la Inspectoratul Şcolar 

al jud. Maramureş căte Municipiul Baia Mare (terenul aferent Grădiniţei nr.27) 

239. Descriere immobile din CF nr. 16665.

240. Foi de proprietate (CF nr.4).

241. Schiţă de dezmembrare  a imobilului cuprins ăn  CF nr.4; 9577,nr.top.1611/2, 

1911/98 Baia Mare.

242. Situaţia dezmembrărilor din CF 9577, top 1611/88, Str. Vasile Alecsandri. 

243. CF predecesoare (lb.maghiară). 

244. Borderoul actelor existente la dosar.

245. Declaraţie inventor – Grădiniţa nr.27, Baia Mare. 

246. Listă de evidenţă şi inventariere a mijloacelor fixe. 

247. Hotărârea nr.267/2003 privind modificarea HCL nr. 310/2001 de însuşire a 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Mun.Baia Mare + 

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Mun.Baia Mare. 

248. Hotărârea nr. 356/2001 privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al Mun.Baia Mare propus de comisia speciala de inventariere şi 

însuşit de Consiliul Local prin HCL nr. 310/2001. 

249. Protocol de predare-primire/20.08.2001 teren şi clădiri, de la Inspectoratul Şcolar 

al jud. Maramureş căte Municipiul Baia Mare (terenul aferent Liceului Emil 

Racoviţă) 

250. Cerere prin care se solicit reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor

pentru suprafaţa de 28 ha, din Mun.Baia Mare. 

251. Încheiere - scăderea şi dezmembrarea în parcele  (nr.356/1976) – dezmembrare nr. 

1611/1, 1611/2, 1611/3.

252. Schiţa de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 4 sub nr. top. 1611 Baia Mare, 

Str. Vasile Alecsandri.
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253. Sentinţa civilă nr. 4083 din data de 17.11.2008 în dosar nr. 242/100/2008, de 

amitere în parte a acţiunii formulate de Kovacs Bertalan Botond. 

254. Citaţie emisă la data de 17.02.2009 pentru primarul Mun.Baia Mare.(dosar 

nr.242/100/2008).

255. Recurs împotriva sentinţei civile nr. 4083/17.11.2008, în dosar nr. 242/100/2008. 

256. Comunicare hotărâre civilă nr. 4083/17.11.2008 – dosar nr.242/100/2008. 

257. Întâmpinare la recursul formulat de primarul Mun.Baia Mare, pentru respingerea

recursului ca nefondat cu cheltuieli de judecată. 

258. Recurs împotriva  sentinţei civile nr. 4083/17.11.2008. 

259. Proces-verbal încheiat la dat de 5.05.1958, cu ocazia evaluării imobilelor situate în 

Baia Mare, Str. Vasile Alecsandri, înscris în CF nr. 4 sub nr. 1611/2, 1611/2 şi 1612, a 

imobilelor situate în Dealul Florilor – CF nr. 4886, sub nr. top.3883/1, 3884, 3886,

3887/37 şi pe Str. Sâmbetei – CF 2800 asub nr. top.353. 

260. Răspuns la adresa Arhivelor naţionale nr. 633/16.07.2008, prin care erau solicitate 

copii de pe documentele care au stat la baza emiterii autoizaţiei de construcţie 

pentru clădirea Şcolii generale nr. 5, Baia Mare. 

261. Descrierea tehnică şi stabilirea valorii imobilului din Str. Vasile Alecsandri – CF 

nr.4, 1611/2, 1611/3, 1612, Baia Mare.

262. Convenţia Sfatului popular Baia Mare, 7.03.1958. 

263. Hotărârea nr.310/2001 privind însuşirea inventarului propus de comisia special 

pentru Întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

Mun.Baia Mare..

264. M.Of., Partea I,  nr. 665/9.09.2002 – Hotărâre privind atestarea domeniului public 

al jud. Maramureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din 

jud.Maramureş-29.08.2002. 

265. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Mun.Baia Mare . 

266. Comunicare hotărâre civilă nr. 4083/17.11.2008 – dosar nr. 242/100/2008. 

267. Sentinţa civilă nr. 4083/17.11.2008 – dosar nr. 242/100/2008. 

268. Autorizaţie de construire nr.476/29.06.2007, pentru extinderea Liceului Emil 

Racoviţă, Baia Mare. 

269. Proces-verbal de negociere din data de 7.03.2008, cu ocazia negocierii posibilităţii 

de restituire în natură  a unor terenuri care fac obiectul notificării depuse de Kovacs 

Bertalan Botond, teren situate pe Str. Vasile Alecsandri, Str. Serelor, Str.

Delavrancea, Baia Mare.

270. Foaie de proprietate (CF nr.4).

271. Schiţă de dezmembrare a imobilului îscris în CF nr.4, nr.top.1611 – Str. Vasile 

Alecsandri, Baia Mare.

272. Descriere imobile din CF nr. 16718.

273. Certificat de urbanism nr. 1770/16.10.2006, pentru imobilul de pe str. Vasile

Alecsandri, nr.56.

274. Citaţie emisă la data de 23.09.2008 pentru Mun.Baia Mare reprezentat prin primar. 

275. Citaţie emisă la data de 23.09.2008 pentru primarul Mun.Baia Mare. 

276. Citaţie emisă la data de 26.06.2008 pentru Mun.Baia Mare prin reprezentat prin 

primar.

277. Raport de expertiză tehnică din data de 19.06.2008 (dosar nr. 

242/100/2008)+planşă topografică. 

278. Citaţie emisă la data de 26.06.2008 pentru primarul Mun.Baia Mare. 
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279. Adresa nr. 23634/30.09.2008 prin care se solicită Primăriei Mun.Baia Mare să 

depună întreaga documentaţie care a stat la baza emiterii autorizaţiei de construire 

nr. 476/29.06.2007.

280. Citaţie emisă la data de 7.05.2008 pentru primarul Mun.Baia Mare. 

281. Citaţie emisă la data de 7.05.2008 pentru Mun.Baia Mare reprezentat prin primar. 

282. Citaţie emisă la data de 9.04.2008 pentru Mun.Baia Mare reprezentat prin primar. 

283. Citaţie emisă la data de 9.04.2008 pentru primarul Mun.Baia Mare. 

284. Comunicare nr. 8191/13.03.2008 către primarul Mun.Baia Mare. 

285. Încheiere din data de 19.02.2008, în dosar nr. 242/100/2008, prin care se dispune

suspendarea autorizaţiei de construire nr. 467/29.06.2007. 

286. Adresa Tribunalului Maramureş către Biroul de Expertize Tehnice din cadrul 

Tribunalului Maramureş, prin care se solicit o listă cu numele experţilor topografici. 

287. Comunicare nr.8188/13.03.2008.

288. Adresă a Serviciului Juridic Contencios al Primăriei Baia Mare prin care se solicită 

Direcţiei Tehnice comunicarea motivelor care vor fi invocate în recurs şi care să 

îndreptăţească respingerea suspemdării autorizaţiei de construire precum şi oprirea 

lucrărilor. 

289. Cerere de sistare a construcţiilor de pe lângă Liceul Emil Racoviţă, depusă de Kovacs 

Bertalan.

290. Citaţie emisă la data de 25.01.2008 pentru Mun.Baia Mare reprezentat prin primar. 

291. Citaţie emisă la data de 25.01.2008 pentru primarul Mun.Baia Mare. 

292. Acţiune în contencios administrative în contradictoriu cu Mun.Baia Mare şi cu 

primarul Mun. Baia Mare.

293. Cerere de suspendarea şi revocarea autorizaţiilor de construcţie nr. 340/23.05.2007 

şi 476/29.06.2007, a dlui Kovacs Bertalan către Primăria Mun.Baia Mare. 

294. Răspuns cu nr.897/11.01.2008, la cererea de suspendare şi revocare a autorizaţiilor 

nr. 340/23.05.2007 şi 476/29.06.2007.  

295. Extras din CF nr.4, nt.top.1612, 1611/2, 1611/3.

296. Plan  de amplasament şi delimitare a imobilului cuprins ăn CF nr. 9577 nr.topo 

1611/179, Baia Mare.

297. Schiţă cadastrală a imobilelor cuprinse în CF nr.4, nr.topo 1611/1, 1611/2, 1611/3, 

Str. VAsile Alecsandri, Baia Mare.

298. Cerere de restituire prin despăgubiri băneşti a imobilului situat în str.Vasile 

Alecsandri, nr.56 – CF nr.4, nr.topo 1611/1, 1611/2, 1611/3, 1612.

299. Adresa nr. 2182/1/866 din data de 3.02.2003 prin care se trimite notificare dlui

Kovacs Bertalan Botond Primăriei Mun.Baia Mare. 

300. Recurs depus de Hotea Dumitru Mihai,  împotriva sentinţei civile nr. 

1195/4.05.2009, în dosar nr. 328/100/2009.

301. Întâmpinare nr. 10511/2009 împotriva recursului formulat de Hotea Dumitru

Mihai, în vederea respingerii recursului ca fiind nefondat.

302. Sentinţa civilă nr. 1195 din data de 4.09.2009, în dosar nr. 328/100/2009, prin care 

este respinsă acţiunea în contencios administrative formulată de Hotea Dumitru 

Mihai.

303. Întâmpinare nr. 1817/2009 împotriva acţiunii formulate de Hotea Dumitru Mihai. 

304. Contestaţie din data de 21.01.2009, împotriva deciziei direcţiei de Venituri Baia 

Mare, comunicată prin adresa nr. 9032/28.07.2008. 

305. Precizare la contestaţia din data de 21.01.2009. 

306. Declaraţie fiscala a lui Hotea Dumitru Mihai, din data de 28.03.2008. 
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307. Proces-verbal de punere în posesie nr. 60 din data de 21.08.2006, referitor la

imobilul înscris în CF nr. 20743 nr.topo 1585/3/1, 1584/3/1, 1584/5/2, Baia Mare.

308. Înscriere privitoare la proprietate, din CF nr. 20743.

309. Contestaţie nr.6652/12.06.2008, cu privire la răspunsul din dosar nr. 

6873/22.05.2008.

310. Schiţa de dezmembrare a imobilelor înscrise în CF nr. 2800,9142, 11404, 554, nr.top 

1584/1, 1584/3, 1584/4, 1584/4, 1585/2, 1585/2, 1585/3, 1585/4, 1586, 1587/2,

1587/3, 1587/5, 1587/7, 1587/8, 1587/9, Baia Mare.

311. Răspuns la adresa nr. 28297/2006, prin care se comunică faptul că terenul cu 

suprafaţa de 8884 mp, înscris în CF nr. 20743, nr. top. 1585/3/1, 1584/3/1, 

1584/5/2 este situat în intravilanul Mun.Baia Mare, zona de impozitare A.

312. Declaraţie fiscală a lui Hotea Dumitru Mihai din data de 31.03.2008. 

313. Răspuns nr. 9032/28.07.2008, la adresa nr. 6652/12.06.2008. 

314. Citaţie emisă la data de 23.01.2009 pentru Direcţia de Venituri Baia Mare. 

315. Citaţie cu data de 27.01.2009 pentru Direcţia de Venituri Baia Mare. 

316. Contestaţie împotriva deciziei Direcţiei de venituri Baia Mare, comunicată prin 

adresa nr. 9032/28.07.2008.

317. Comunicare hotărârea civilă nr. 2797/7.09.2010 (dosar nr. 2942/100/2010). 

318. Sentinţa civilă nr. 2797 din data de 7.09.2010, din dosar nr. 2942/100/2010, prin 

care se respinge acţiunea în contencios administrative formulată de SC Şerban Adam 

şi Şerban Eva SRL, împotriva dispoziţiei nr.1105/4.05.2010.  

319. Întâmpinare nr. 11675/2010, prin care se respinge ca fiind nefondată acţiunea de 

anulare a dispoziţiei nr. 1105/2010. 

320. Sentinţa civilă nr. 744 din data de 6.02.2009, în dosar nr. 10418/182/2008, de 

respingere a plângerii formulate de SC Şerban Adam şi Şerban Eva SRL şi reducere a 

amenzii contravenţionale . 

321. Citaţie emisă în data de 31.05.2010 pentru Mun.Baia Mare prin primar. 

322. Citaţie cu nr. 11675/8.06.2010 pentru Mun.Baia Mare prin primar. 

323. Contestaţie la dispoziţia nr. 1105/2010 privind retrageraea autorizaţiei taxi nr. 467. 

324. Dispoziţia nr. 1105/2010 privind retragerae autorizaţiei taxi nr. 467 şi a ecusoanelor 

aferente potrivit Legii nr. 38/2003, privind transportul în regim de taxi şi în regim 

de închiriere.

325. Comunicare hotărâre civilă nr. 1341/2011 din dat de 24.03.2011. 

326. Sentinţa civilă nr. 1341 în dosar nr. 4048/100/2010, prin care se respinge acţiunea 

formulată de SC Ytu –Mar SRL, în contradictoriu cu Primăria Mun.Baia Mare. 

327. Citaţie emisă la data de 31.01.2011 pentru primarul Mun.Baia Mare. 

328. Precizare la acţiunea care face obiectul dosarului  4048/100/2010. 

329. Întâmpinare nr. 7966/2010 împotriva acţiunii formulate de  SC Ytu –Mar SRL – 

respingerea acţiunii, menţinerea dispoziţiei nr. 738/30.03.2010 şi a deciziei nr. 

68/11.01.2010.

330. Citaţie emisă la data de 6.07.2010 pentru Mun.Baia Mare prin primar. 

331. Acţiune în contencios administrative prin care se solicită admiterea acţiunii, 

anularea dispoziţiei nr. 738/30.03.2010 şi a deciziei nr. 68/11.01.2010. 

332. Dispoziţia nr. 738 din data de 30.03.2010, prin care se respinge contestaţia 

formulată de SC Ytu –Mar SRL. 

333. Referat nr. 3132/17.03.2010 al Primăriei Baia Mare, de respingere a contestaţiei 

formulate de SC Ytu –Mar SRL.

334. Contestaţie nr. 12/2.03.2010 împotriva deciziei de impunere nr.68/11.01.2010 
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335. Decizia de impunere nr. 68/11.01.2010 pentru SC Ytu –Mar SRL.

336. Raport de inspecţie fiscală  nr. 616/11.01.2010. 

337. Comunicare nr.18.442/21.09.2010.

338. Comunicare hotărâre civilă nr. 1708/19.05.2010. 

339. Sentinţa civilă nr.1708 din data de 19.05.2010, în dosar nr. 1398/100/2010, de 

respingere a contestaţiei formulate de Stancu Ion Marin împotriva sentinţei civile 

nr.498/3.02.2010.

340. Întâmpinare nr.5963/2010 împotriva contestaţiei în anulare speciale formulate de 

către Stancu Ion Marin (dosar nr. 1398/100/2010) - respingerea contestaţiei în 

anulare şi menţinerea sentinţei civile nr. 498/3.02.2010. 

341. Contestaţie în anulare  - anularea sentinţei nr. 498/3.02.2010. 

342. Citaţie emisă în data de  10.03.2010 pentru primarul Mun.Baia Mare. 

343. Adresa nr. 3304/10.02.2010.

344. Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare depusă de  Stancu Ion 

Marin + pentru construire bloc locuinţe în Baia Mare , str. Sănătăţii, nr. F.N. 

345. Certificat de nomenclatură stradală şi adresă COD F-TG-10 nr.5790/2010, eliberta 

pentru Stancu Ion Marin.

346. Autorizaţia nr.10/4.03.2010 pentru executarea branşamentului apă şi record 

canalizare imobil D+P+2E la imobilul din str.Sănătăţii F.N. 

347. Autorizaţie nr.24/4.03.2010 pentru lucrări de racorduri reţele apă şi reţele 

canalizare.

348. Recurs din data de 29.12.2008, împotriva sentinţei civile nr. 631/14.11.2008 din 

dosar nr. 5068/182/2008.

349. Întâmpinare la plângerea împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a 

contravenţiei nr.30/26.05.2008 înaintată de Sabou Călin Ştefan (dosar nr. 

5068/182/2008).

350. Încheiere din data de 11.11.2008 în dosar nr.5068/182/2008 – amânarea

pronunţării. 

351. Sentinţa civilă nr. 6371/14.11.2008 în dosar nr. 5068/182/2008, de respingere a 

plângerii formulate de Sabou Călin Ştefan. 

352. Întâmpinare la plângerea înaintată de Sabou Călin Ştefan (dosar 

nr.8845/182/2008).

353. Cerere de anulare a procesului-verbal de constatare şi sancţionarea a 

contravenţiiilor, nr. 30/26.05.2008. 

354. Proces-verbal de constatare şi sancţionarea a contravenţiiilor, nr. 30/26.05.2008. 

355. Citaţie nr. 1642/20.01.2009 pentru Serviciul Corp Control Disciplină în Construcţii 

din cadrul Primăriei Baia Mare(dosar nr.5068/182/2008). 

356. Citaţie emisă la data de 15.01.2009 pentru Serviciul Corp Control Disciplină în 

Construcţii din cadrul Primăriei Baia Mare. 

357. Adresa nr.18269/15.07.2008/15.07.2008 (dosar 5068/182/2008) în vederea

depunerii documentelor depuse de Sabou Călin Ştefan. 

358. Adresa nr. 251/22.07.2008 a Primăriei Mun.Baia Mare - comunicare documente. 

359. Certificat de urbanism nr.1040/21.06.2006.

360. Descriere imobil din CF nr. 20669.

361. Citaţie nr.16189/17.06.2008 pentru Primăria Mun.Baia Mare. 

362. Citaţie emisă la data de 11.06.2008 pentru Primăria Municipiului Baia Mare. 
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363. Întâmpinare nr 9407/2009 împotriva recursului formulat de SC Avimar SA de

respingere recursului împotriva sentinţei civile nr. 5418/7.10.2008 în dosar 

nr.1853/182/2008.

364. Citaţie emisă la data de 9.12.2008 pentru Mun.Baia Mare prin primar. 

365. Recurs împotriva sentinţei civile nr. 5418/7.10.2008 pronunţată în dosar nr. 

1853/182/2008.

366. Sentinţa civilă nr. 5418/7.10.2008 în dosar nr. 1853/182/2008. 

367. Întâmpinare nr.9407/2008 la precizarea de acţiune împotriva acţiunii formulate de 

SC Avimar SA.

368. Precizare la cererea introductivă - dispunerea anulării somaţiei 

nr.30.617/31.01.2008 (dosar nr.1853/182/2008).

369. Întâmpinare împotriva acţiunii formulate de SC Avimar SA (dosar 

nr.1853/182/2008)..

370. Contestaţie la executare depusă de SC Avimar SA. 

371. Somaţie nr. 30.617/31.01.2008. 

372. D.C. nr.833R/14.12.2007 de admitere a recursului declarat de Mun.Baia Mare şi de 

respingere a plângerii formulate de SC Avimar SA.

373. Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. 55/5.06.2007. 

374. Confirmare de primire din 12.02.2008.,

375. Cerere de amânare a soluţionării cauzei în dosar nr. 1811/100/2008. 

376. Cerere de amânare a soluţionării cauzei în dosar nr. 1853/182/2008. 

377. Borderou din data de 5.03.2008.

378. Citaţie nr.9038/14.04.2011 pentru Serviciul Corp Control Disciplină în Construcţii, 

Primăria Mun.Baia Mare. 

379. Citaţie emisă la data de 13.04.2011 pentru Serviciul Corp Control Disciplină în 

Construcţii, Primăria Mun.Baia Mare. 

380. Recurs împotriva sentinţei civile nr. 1798/23.02.2011 (dosar nr.10027/182/2009). 

381. Comunicare hotărâre civilă nr.1798/23.02.2011. 

382. Încheiere din data de 16.02.2011 în dosar nr. 10027/182/2009 – amânarea

pronunţării cauzei la data de 23.02.2011. 

383. Sentinţa civilă nr. 1798/23.02.2011 în dosar nr. 10027/182/2009 de respingere a 

cererii de repunere pe rol, de respingere a excepţiei prescripţiei dreptului executării 

sancţiunii contravenţionale şi de respingere a cereriii de suspendare a soluţionării 

plângerii - se admite în parte plângerea formulată de Stancu Ion Marin. 

384. Note de şedinţă şi precizare a plângerii  în dosar nr. 10027/182/2009. 

385. Întâmpinare în dosar nr. 10027/182/2009, prin care se cere respingerea ca

neîntemeiată a plângerii lui Stancu Ion Marin. 

386. Adresa nr. 22797/17.11.2010 către Primăria Mun.Baia Mare. 

387. Citaţie nr.19655/28.09.2009 în dosar nr. 10027/182/2009 pentru Serviciul Corp 

Control Disciplină în Construcţii, Primăria Mun.Baia Mare. 

388. Proces-verbal de inspecţie nr.63/7.04.2009. 

389. Citaţie emisă la date de 22.09.2009 pentru Serviciul Corp Control Disciplină în 

Construcţii, Primăria Mun.Baia Mare. 

390. Plângere la contravenţie din data de 17.09.2009, împotriva procesului-verbal de 

contravenţie nr.77/9.09.2009. 

391. Raport de expertiză geotehnică privind stabilirea amplasamentului din Baia Mare 

str.Sănătăţii FN, nr.cad. 4253/5/2/1 (iulie 2009) 

392. Plan de situaţie – Baia Mare, str,Sănătăţii, nr.topo4253/5/8/2/1, CF 12867. 
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393. Răspuns nr.11698/30.06.2009, la cererea de eliberarea a Autorizaţiei de construire 

pentru obiectivul “Bloc de locuinţe S+P+2E”, Str.Sănătăţii, FN, cerere cu nr. 

10982/20.05.2009.

394. Adresa nr. 562/18.08.2009 a Inspectoratului de Stat în Construcţii, Inspectoratul 

Teritorial în construcţii Nord Vest, Serviciul Control Calitate Lucrări de Construcţii 

nr.2, Jud.Maramureş. 

395. Certificat de urbanism nr. 1844 din data de 12.11.2008.

396. Proces-verbal de verificare a naturii terenului de fundare din data de 3.08.2009.

397. Proces-verbal din data de 14.09.2009 cu ocazia afişării Procesului-verbal cu 

nr.77/9.09.2009.

398. Comunicare Proces-verbal nr.77/9.09.2009.

399. Proces-verbal de inspecţie nr.V/78/18.06.2009. 

400. Citaţie emisă la data de 11.02.2009 pentru Primăria Baia Mare. 

401. Citaţie nr. 3995/17.02.2009 pentru Primăria Baia Mare. 

402. Cerere de chemare în judecată împotriva Primăriei Baia Mare, SC Drusal SA şi SC 

Vital SA (reclamant SC Omniasig SA).

403. Notificare nr.1173/10.08.2007 - Convocator la conciliere directă– SC Omniasig SA 

către SC Drusal SA. 

404. Răspuns la notificarea nr.1173/10.08.2007 – solicitare de reconsiderare a poziţiei. 

405. Cerere de despăgubire cu privire la dosar nr. CA/MM/06/0827, către SC Omniasig 

SA, sucursala Maramureş. 

406. Ordin de plată din 14.09.2006. 

407. Factură fiscală nr.951455/11.09.2006. 

408. Comandă nr.305000/11.09.2006 făcută de Popescu Mihail. 

409. Tabel  verificare reglare direcţie. 

410. Declaraţie din data de 31.08.2006, completată de Popescu Mihail în urma 

incidentului care s-a soldat cu avarierii maşinii. 

411. Înştiinţare/încuviinţare declaraţie nr. 1396/4.09.2006. 

412. Proces-verbal de constatare a pagubelor la autovehicule în dosar nr.

CA/MM/06/0827 din data de 4.09.2006.

413. Poliţa seria C nr. 260025, privind asigurarea facultativă a autovehiculelor. 

414. Notificare nr.791/5.05.2007 - Convocator la conciliere directă– SC Omniasig SA 

către SC Vital SA. 

415. Proces-verbal de conciliere încheiat în data de 21.05.2007, între SC Omniasig SA,

Sucursala Maramureş şi SC Vital SA Baia Mare. 

416. Notificare nr.792/5.05.2007 - Convocator la conciliere directă– SC Omniasig SA 

către Primăria Mun.Baia Mare. 

417. Răspuns nr.12737/10.05.2007,  la notificarea nr.792/5.05.2007, prin care Primăria 

Mun.Baia Mare anunţă imposibilitatea acoperirii prejudiciului şi recomandarea 

îndreptării pretenţiilor  către SC Drusal SA. 

418. Întâmpinare la acţiunea formulată de SC Omniasig SA , în dosar nr. 1175/182/2009. 

419. Citaţie emisă la data de 23.07.2009 pentru Primăria Baia Mare. 

420. Citaţie nr. 15366/29.07.2009 pentru Primăria Baia Mare. 

421. Întâmpinare la cererea de chemare în garanţie formulată de Mun.Baia Mare (dosar 

nr. 1175/182/2009).

422. Citaţie emisă la data de 23.07.2009 pentru Mun. Baia Mare prin primar. 

423. Citaţie nr. 15366/29.07.2009 pentru Mun.Baia Mare prin primar. 
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424. Întâmpinare la cererea de chemare în garanţie formulată de Mun.Baia Mare (dosar 

nr. 1175/182/2009).

425. Întâmpinare împotriva acţiunii formulate de SC Omniasig SA (dosar nr. 

1175/182/2009), depusă de Primăria Mun.Baia Mare. 

426. Întâmpinare la cererea de chemare în judecată înaintată de SC Omniasig SA, depusă 

de SC Drusal Sa (dosar nr. 1175/182/2009).

427. Întâmpinare la cererea de chemare în judecată înaintată de SC Omniasig SA, depusă 

de SC Vital Sa (dosar nr. 1175/182/2009).

428. Sentinţa civilă nr. 10777 din data de 14.12.2009 în dosar nr. 1175/182/2009 – 

admiterea acţiunii depuse de SC Omniasig SA. 

429. Recurs împotriva sentinţei civile nr. 10777/14.12.2009 pronunţată de judecătoria 

Baia Mare în dosar nr. 1175/182/2009.

430. Întâmpinare nr.1085/9.03.2010, la recursul înaintat de Mun.Baia Mare împotriva

sentinţei civile nr. 10777/14.12.2009. 

431. Întâmpinare la cererea de recurs înaintată de primarul Mun.Baia Mare împotriva 

sentinţei civile nr. 10777/14.12.2009. 

432. Cerere nr.12218/2006, execuţie lucrări prioritare către SC Drusal SA, Baia Mare. 

433. Răspuns la adresa Judecătoriei  Baia Mare privind soluţionarea lucrărilor de 

betonare pe str.Grănicerilor din Baia Mare. 

434. Adresa Tribunalului Maramureş prin care solicită Primăriei Mun.Baia Mare 

comunicarea situaţiei lucrărilor de amenajare efectuate în perioada 2005-2007 pe 

str.Grănicerilor. 

435. Răspuns la adresa Judecătoriei Baia Mare, în care se precizează că sa-au execuatt 

lucrări de reparaţii pe suprafeţe isolate pe str.Grănicerilor, în baza contractului 

încheiat cu SC Drusal SA.

436. Comunicare hotărâre civilă nr. 10777 din data de 14.12.2009 (dosar nr. 

1175/182/2009).

437. Comunicare hotărâre civilă nr. 355 din data de 16.04.2010 (dosar nr. 

1175/182/2009).

438. Comunicare nr. 12813/23.06.2010 (dosar nr. 1175/182/2009).

439. Decizia civilă nr. 355R din data de 16.04.2010 în dosar nr. 1175/182/2009 – 

admiterea recursului declarat de Mun.Baia Mare şi de admitere a acţiunii formulate 

de SC Omniasig SA.

440. Sentinţa civilă nr. 498 din data de 3.02.2010 în dosar nr. 5520/100/2009 – 

respingerea acţiunii precizate de Stancu Ion Marin. 

441. Cerere de chemare în judecată împotriva primarului Mun.Baia Mare, din data de 

17.09.2009.

442. Întâmpinare nr.20064/2009,  împotriva acţiunii formulate de Stancu Ion Marin 

(dosar nr. 5520/100/2009).

443. Precizare a acţiunii formulate de Stancu Ioan Marin, în dosar nr. 5520/100/2009. 

444. Completare la întâmpinare nr.264/2010, împotriva acţiunii formulate de Stancu Ion 

Marin (dosar nr. 5520/100/2009).

445. Adresa Tribunalului Maramureş către Primăria Mun.Baia Mare, prin care se solicită 

comunicarea documentaţiei care a stat la baza cererii de emitere a autorizaţiei de 

construire pentru imobilul “bloc de locuinţe” S+P+2E, situate în Baia Mare. 

446. Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire pentru imobilul “bloc de locuinţe” 

S+P+2E, situate în Baia Mare.
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447. Adresa nr.8530/14.04.2009 a Primăriei Mun.Baia Mare către Stancu Ion Marin, în 

vederea ridicării documentaţiei care nu respectă prevederile Planului urbanistic 

general al Mun.Baia Mare.

448. Adresă nr.11698/30.06.2009 de solicitare completare documentaţie pentru imobilul 

“bloc de locuinţe” S+P+2E, situate în Baia Mare, cu expertiză geotehnică. 

449. Proces-verbal de inspecţie nr.V/78/18.06.2009 a locuinţei collective S+P+2E, 

Str.Sănătăţii, Baia Mare. 

450. Somaţie sistare lucrări până la obţinerea autorizaţiei de construire nr. 

393/11.06.2009.

451. Raport de expertiză privind stabilitatea amplasamentului din Baia Mare, 

Str.Sănătăţii FN, nr.cad.4253/5/8/2/1 (iulie 2009). 

452. Plan de situaţie – Baia Mare, str.sănătăţii, nr.topo 4253/5/8/2/1, CF 12867. 

453. Răspunsul nr.16113/4.09.2009, al Primăriei Baia Mare referitor la cererea dlui 

Stancu Ion Marin de eliberare a Autorizaţiei de construire pentru “Bloc de locuinţe 

în regim de înălţime S+P+2E”. 

454. Chitanţă nr. 28197/31.03.2009 – taxă timbre de arhitectură. 

455. Chitanţă nr. 28196/31.03.2001 - urbanism. 

456. Memoriu tehnic de rezistenţă  pentru Bloc de locuinţe D+P+2E+R. 

457. Citaţie emisă la data de 16.10.2009 pentru primarul Mun.Baia Mare. 

458. Citaţie nr.21771/29.10.2009 pentru primarul Mun.Baia Mare. 

459. Contract de ipotecă nr.68/2.06.2008, încheiat între BRD Groupe Societe Generale, 

Sucursala Baia Mare şi Stancu Ion Marin/Stancu Laura Parmena. 

460. Încheiere de autentificare nr.870 din data de 2.06.2008.

461. Adresa  BRD nr. 1151/14.10.2009 prin care se precizează că Stancu Laura Parmena 

figurează în baza de date cu creit imobiliar acordat în data de 2.06.2008, în valoare 

de 123.000 euro.

462. Răspuns nr. 562/18.08.2009 la adresa privind lucrarea “locuinţă colectivă 

S+P+2E”(dublu exemplar).

463. Opis din data de 12.08.2009.

464. Opis din data de 5.08.2009.

465. Proces-verbal de inspecţie nr. 63/7.04.2009. 

466. Certificat de urbanism nr. 1844 din data de 12.11.2008.

467. Somaţie nr.139/11.08.2008, de sistare lucrări şi depunere documentaţie tehnică 

pentru obţinerea autorizaţiei de construire. 

468. Proces-verbal de verificare a naturii terenului de fundare din data de 3.08.2009.

469. Chitanţă pentru creanţele bugetelor locale din data de 16.09.2009. 

470. Copie paşaport Stancu  Ion Marin. 

471.  Certificat de rezidenţă Stancu Ion Marin. 

472. Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr.77/9.09.2009. 

473. Citaţie emisă la data de 1.10.2009 pentru primarul Mun.Baia Mare. 

474. Citaţie emisă la data de 9.09.2010 pentru primarul Mun.Baia Mare. 

475. Cerere de chemare în judecată nr. 205/1.09.2010, împotriva primarului Mun.Baia 

Mare.

476. Întâmpinare nr.17668/2010 la acţiunea formulată de Pusztay Tiberiu. 

477. Comunicare hotărâre civilă nr. 4257 din data de 28.10.2010 (dosar nr., 

5583/100/2010).

478. Sentinţa civilă nr. 4257 din data de 28.10.2010 (dosar nr., 5583/100/2010). 

479. Adresă de comunicare a sentinţei civile nr. 4257. 
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480. Certificat de atestare fiscală nr. 2986/28.06.2010 - Pusztay Tiberiu. 

481. Clasarea notificării de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş, în urma 

respingerii solicitării proiectului propus de Pusztay Tiberiu. 

482. Chitanţă nr. 8008 din data de 24.06.2010 – tariff accord mediu. 

483. Referat privind verificarea de calitate la cerinţa de rezistenţă şi stabilitate a 

proiectului nr.139/2010.

484. Proiect nr. 139/2010.

485. Certificat de moştenitor nr. 35 din data de 30.04.2009. 

486. Certificat de urbanism nr. 520 din data de 19.05.2010.

487. Extras de crate funciară – CF nr. 100893, Baia Mare. 

488. Schiţă de dezmembrare a imobilului cuprins în CF 2650, 4173, nr.topo 1673/14, 

1674/39, din Baia Mare, str.Avram Iancu, nr.18.

489. Memoriu tehnic pentru terenul înscris în CF nr. 4173 Baia MareA+4, nr. topo

1674/39 de sub B-13, B-22 şi B-24.  

490. Aviz nefavorabil nr. 300 din data de 28.07.2010.

491. Procedură operaţională – Primăria Mun.Baia Mare. 

492. Citaţie nr.20064/1.10.2009 pentru primarul Mun.Baia Mare (dosar 

nr.5520/100/2009). Adresa- Direcţia Venituri, nr. 8252 din data de 01.08.2011. 

493. Adresa către Casa de Cultură a Municipiului Baia Mare, nr. 8052 din data de 

25.07.2011.

494. Adresa nr. 60 din data de 28.06.2011 către Asociaţia Naţională a Caselor de Cultură 

ale Sindicatelor din Romania.

495. Certificat de înscriere, Registrul persoanelor juridice, Dosar nr. 25/1996/ PJ.

496. Sentinţa Civilă nr. 19 din data de 05.11.1996, Dosar nr. 25/PJ/1996. 

497. Decret nr. 935 al Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România din data de

29.11.1966.

498. Hotărâre nr. 2915, a Consiliului de miniştri al Republicii Socialiste România din data 

de 22.12.1966.

499. Foaie de avere, nr. 5124. Încheiere legalizare nr. 8261 din data de 12.07.2001.

500. Sentinţa civilă nr. 2305 din data de 14.09.2006, Dosar nr. 881/100/2006. 

501. Adresa nr. C 41 din data de 13.03.2009.

502. Contract de închiriere Casa de cultură a sindicatelor- SC Complex Athos SRL, nr. 

86/15.04.2009.

503. Comunicare dosar de executare nr. 54597/2007.

504. Adresa nr. 3835/ 02.09.2009 de înfiinţare a popririi. 

505. Somaţie nr. 76060/ 04.10.2010 

506. Proces verbal de sechestru asupra bunurilor imobile din data de 23.09.2010

507. Cerere in despăgubiri, 14.12.2010. 

508. Intampinare nr. 142/2011, dosar nr. 9224/100/2010.

509. Cerere de chemare în garanţie nr 1685/2011, Dosar 9224/100/2010. 

510. Dispoziţia nr. 265, 25.01.2010. 

511. Copie minută decizia civilă nr 3119 din 19.11.2010, Dosar 5818/100/2008. 

512. Sentinţa civilă nr. 1463 din data de 03.05.2010, Dosar 5818/100/2008. 

513. Cartea funciară cu nr. 23975. 

514. Extras de carte funciară, CF nr. 102549 provenită din conversia pe hârtie a CF 

23975.

515. Citaţie din data de 30.12.2010, Dosarul 9224/100/2010. 

516. Comunicare 8515 din data de 07.04.2011, Dosarul 4414/182/2009.
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517. Decizia civilă nr. 263/R din data de 23.03.2011, Dosar 4414/182/2009. 

518. Întâmpinare nr. 11674/2010, dosar 4414/182/2010.

519. Citaţie din data de 03.06.2010, Dosar 4414/182/2009. 

520. Recurs împotriva sentinţei civile nr. 2625 din data 10.03.2010, Dosar nr 

4414.182.2009.

521. Comunicare 8626 din data de 23.04.2010.

522. Sentinţa Civilă nr. 2625 din 10.03.2010, Dosar nr 4414.182.2009. 

523. Încheiere din 03.03.2010, Dosar 4414/182/2009.

524. Cerere chemare în judecată, 4414/2009. 

525. Întâmpinare nr. 10893/2009, Dosar nr 4414.182.2009.

526. Foaie de avere, nr. 553.

527. Foaie de proprietate.

528. Certificat de urbanism nr 424 din 26.06.1995

529. Autorizaţie de construire nr. 356 din 01.08.1995 

530. Contract de închiriere nr. 356/2/16.02.2006

531. Memoriu tehnic, anexa nr. 7

532. Plan de amplasament şi delimitare 

533. Referat privind cererea nr. 18594/24.08.1999

534. Certificat de urbanism nr. 054/ 18594 din 15.09.1999

535. Aviz sanitar nr. 14545 din data de 14.12.1999.

536. Schiţă de dezmembrare a imobilului cuprins în CF. 553, nr. topo 1598/19 si 1602/ 12 

537. Încheiere autentificare nr. 1834 din 20.08.1999.

538. Somaţie nr. 07/ 12.01.2009. 

539. Hotărârea nr. 374/2005 

540. Certificat de urbanism nr 889 din 14.07.2009.

541. Hotărârea nr. 48/2010 din data de 25.03.2010. 

542. Hotărârea nr. 392/2006 din data de 29.08.2006. 

543. Citaţie  din data de 13.05.2009, Dosar 4414/182/2009. 

544. Citaţie, Primăria Municipiului Baia Mare nr. 11903, din data de 03.06.2009, Dosar 

nr 4414.182.2009.

545. Citaţie, Primăria Municipiului Baia Mare nr. 1405, din data de 18.01.2010, Dosar nr 

4414.182.2009.

546. Citaţie din data de 14.01.2010, Dosar nr 4414.182.2009. 

547. Raport de expertiză tehnică extrajudiciară. 

548. Plan de situaţie pe suport cadastral. 

549. Plan de amplasament şi delimitare. 

550. Citaţie din data de 13.05.2009. 

551. Citaţie, Dosar nr. 4414/182/2009. 

552. Comunicare hotărâre civilă nr. 699/ 2011 din data de 22.02.2011, Dosar nr. 

3404/100/2010.

553. Sentinţa civilă nr. 699 din data de 22.02.2011. 

554. Concluzii, nr. 2528/2011, Dosar nr. 3404/100/2010.

555. Citaţie emisă la 26.01.2011, Primăria Municipiului Baia Mare nr. 2528/27.01.2011, 

Dosar nr. 3404/100/2010.

556. Citaţie emisă la 16.09.2010, Dosar nr. 3404/100/2010. 

557. Întâmpinare nr. 12.379/2010, Dosar nr. 3404/100/2010.

558. Citaţie emisă la 11.06.2010, Dosar nr. 3404/100/2010. 

559. Cerere nr. 6795/P/21 din 2.06.2010.
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560. Comunicare, Primăria Municipiului Baia Mare nr. 9564/27.04.2011, Dosar nr. 

5758/100/2010.

561. Comunicare hotărâre civilă nr 885/2011 din data de 07.03.2011, Dosar nr. 

5758/100/2010.

562. Sentinţa civilă nr. 885 din 07.03.2011, Dosar nr. 5758/100/2010. 

563. Întâmpinare nr. 19061/2011, Dosar nr. 5758/100/2010.

564. Dispoziţia nr. 2494, retragere autorizaţie taxi nr. 236. 

565. Cerere de ordonanţă preşedinţială. 

566. Cerere de amânare nr. 18118/2010, Dosar nr. 5758/100/2010.

567. Citaţie emisă la 20.09.2010, Primăria Municipiului Baia Mare nr. 19061/27.09.2010 

568. Citaţie, Dosar nr. 5758/100/2010. 

569. Citaţie, Dosar nr. 5758/100/2010. 

570. Citaţie emisă la data de 14.09.2010, Dosar nr. 5758/100/2010. 

571. Recurs, Dosar 6507/182/2008.

572. Citaţie emisă la 1.10.2008, Dosar 6507/182/2008. 

573. Întâmpinare nr. 4703/2009, Dosar 6507/182/2008.

574. Citaţie emisă la 12.03.2009, Dosar 6507/182/2008. 

575. Comunicare hotărâre civila nr. 425 din data de 23.01.2009 Dosar 6507/182/2008. 

576. Incheiere din data de 13.01.2009 Dosar 6507/182/2008.

577. Sentinta civila nr. 425 din 23.01.2009, Dosar 6507/182/2008.

578. Plangere contraventionala, nr. 334/2008.

579. Intampinare nr. 2530/26.09.2008, Dosar 6507/182/2008.

580. Raspuns la Intampinare.

581. Raspuns la Intampinare.

582. Adresa nr. 6130 din data de 07.07.2008.

583. Borderou din data de 21.03.2008.

584. Certificat de urbanism nr. 1830 din data de 22.10.2007.

585. Hotararea nr. 96/1998.

586. Enumerare zone verzi, municipiul Baia Mare.

587. Adresa nr. 9141, Dosar XVIII/8.

588. Nota de Constatare nr. 1645/07.07.2008.

589. Tabel zone verzi afectate de parcari si pista biciclete.

590. Citatie emisa la data de 1.08.2008, Dosar 6507/182/2008.

591. Adresa catre autoritatile administratiei publice a municipiului Baia Mare.

592. Proces verbal, Garda Nationala de Mediu, nr. 002993 din data de 07.07.2008.

593. Solicitare instant in Dosarul 6507/182/2008.

594. Hotararea Nr. 96/1998.

595. Tabel zone Verzi- municipiul Baia Mare-Toma Nicolae.

596. Cerere de amanare ref. dos. 6507/182/2008.

597. Contract de prestari servicii nr. 13468 din 21.05.2007.

598. Comunicare catre Primaria Municipiului Baia Mare.

599. Comunicare hotarare civila nr. 1136 din dat de 09.10.2009.

600. Decizia civila nr. 1136/R, Dosar 1850/182/2009.

601. Citatie emisa la 10.08.2009, Dosar 1850/182/2009.

602. Recurs nr. 14278/2009, Dosar 1850/182/2009.

603. Motive, Dosar 1850/182/2009.

604. Citaţie emisă la data de 16.09.2009, Dosar 1850/182/2009. 

605. Comunicare hotarare civila nr. 3893 din data de 29.05.2009, Dosar 1850/182/2009.
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606. Încheiere din data de 22.05.2009, Dosar 1850/182/2009.

607. Sentinţa civilă nr. 3893 din 29.05.2009, Dosar 1850/182/2009. 

608. Întâmpinare nr. 588/2009, Dosar 1850/182/2009.

609. Citaţie emisă la 03.03.2009, Dosar 1850/182/2009.. 

610. Cerere anulare contravenţie, Seres Marcel din data de 27.02.2009. 

611. Factură Poşta Română, nr. 00002150 din data de 16.02.2009. 

612. Proces verbal din data de 12.02.2008.

613. Adresa catre dl. Seres Marcel, nr. 3142 din data de 06.02.2009.

614. Plan de situatie.

615. Cerere emitere autorizatie de constructie.

616. Proces verbal din data de 12.02.2008.

617. Confirmare de primire (Posta Romana).

618. Somatie dl. Seres Marcel si dna. Major Margareta.

619. Proces verbal nr. 23 din data de 05.02.2009.

620. Proces verbal nr. 23 din data de 05.02.2009.

621. Proces verbal din data de 12.02.2008.

622. Comunicare hotarare civila nr. 1074 din data de 29.10.2010, Dosar 6583/182/2009.

623. Decizia civila nr. 1074/R din 29.10.2010, Dosar 6583/182/2009.

624. Intampinare (10.10.2010), Dosar 6583/182/2009.

625. Recurs SC. Carnival SRL.

626. Incheiere din 09.02.2010, Dosar 6583/182/2009.

627. Sentinta civila nr. 1504 din 15.02.2010, Dosar 6583/182/2009.

628. Citatie emisa la 19.04.2010, Dosar 6583/182/2009.

629. Intampinare nr. 14271/2009, Dosar 6583/182/2009.

630. Precizre la plangerea de contraventie, Dosar 6583/182/2009.

631. Plangere la contraventie, SC Carnival SRL.

632. Proces verbal nr. 67 din 23.06.2009.

633. Adresa catre SC Carnival SRL din data de 29.06.2009.

634. Proces Verbal din 30.06.2009.

635. Certificat de urbanism nr. 796 din 25.06.2009.

636. Chitanta nr. 30092 din 18.06.2009.

637. Contract de inchiriere MBC ReCC 27 12.04.2009.

638. Factura nr. 1759 din 01.06.2009.

639. Chitanta nr. 895 din 11.06.2009.

640. Proiect Autorizare punere in legalitate- amenajare terasa sezoniera, 173-2009.

641. Cerere de amanare nr. 14271/2009, Dosar 6583/182/2009.

642. Citatie emisa la 02.07.2009, Dosar 6583/182/2009.

643. Proces verbal nr. 67 din 23.06.2009.

644. Chitanta nr. 3092 din 18.06.2009

645. Decizia civila nr. 929/R, din 25.06.2009, Dosar 4882/182/2008.

646. Recurs catre Judecatoria Baia Mare, Dosar 4882/182/2008.

647. Recurs catre Tribunalul Maramures, Dosar 4882/182/2008.

648. Intampinare, Dosar 4882/182/2008.

649. Sentinta civila nr. 521 din 28.01.2009, Dosar 4882/182/2008.

650. Plangere, SC PAN BILD SRL.

651. Intampinare nr. 13580/2008, Dosar 4882/182/2008.

652. Comunicare chemare in judecata, Dosar 4882/182/2008.

653. Citatie emisa la 05.06.2008, Dosar 4882/182/2008.
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654. Citatie emisa la 24.03.2009, Dosar 4882/182/2008.

655. Proces verbal de inspectie nr. 114, din data de 11.07.2008.

656. Autorizatie de construire nr. 586 din 23.08.2006.

657. Adresa catre PAN BULD SRL, nr. 12557 din 07.05.2008.

658. Proces verbal nr. 26 din data de 24.04.2008.

659. Proces verbal de predare primire a amplasamentului si a bornelor de repere, nr. 1

din 15.12.2006.

660. Proces verbal de control al statului in faza determinant, din 20.12.2006

661. Cerere de chemare în judecată, împreună cu anexele acesteia: Sentinţa civilă nr. 

2438/1 iulie 2009 şi decizia civilă nr. 317/9 februarie 2010, pronunţate în dosarul 

nr. 2730/100/2008 prin care Municipiul Baia Mare a fost obligat la plata către dl. 

Grădinaru Gheorghe la despăgubiri. 

662. Convocator pentru conciliere

663. Dovadă  achitare taxă de timbru 

664. Citaţii emise în data de 28 septembrie 2011 pentru Municipiul Baia Mare şi pentru 

Primarul Baia Mare

665. Încheierile de şedinţă 

666. Întâmpinarea depusă de către SC Somplast 

667. Cerere de chemare în judecată, s-a formulat întâmpinare? 

668.  Sentinţa civilă nr. 2438 din 1 iulie 2009 

669. Decizia civilă nr. 317 din 9 februarie 2010, s-a formulat întâmpinare în acest ciclu 

procesual? au fost invocate excepţii? 

670. Memoriu tehnic de rezistenţă prin care i se impune lui Somplast soluţia de 

stabilizare a versantului care include piloni forjaţi 

671. Adresă a Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor - Garda Naţională de Mediu 

672. Adresă a Primăriei - Direcţia Tehnică către Gheorghe Grădinaru 

673. Obiecţiuni formulate la raportul de expertiză din dosarul nr. 6793 al Judecătoriei 

Baia Mare

674. Referat formulat de către Grădinaru Gheorghe către Primăria municipiului Baia 

Mare

675. Notă de constatare nr. R56 – 25.08.2005 a stadiul în care se afla casa lui Grădinaru, 

notă a Guvernului României-Inspectoratul de Stat în Construcţii. Inspectoratul 

Judeţean în Construcţii Maramureş 

676. Proces-verbal încheiat la data de 18 octombrie 2004

677. Adeverinţă nr. 5813 din 06.10.2005 care atestă faptul că locuinţa lui Grădinaru nu 

prezenta deteriorări 

678. Contract de asigurare facultativă 

679. Certificat de Urbanism nr. 620 din 27.04.2005

680.  Autorizaţie de construire nr. 145 din 27.04.2005 

681. Raport preliminar din data de 05.04.2004 privind comportarea în timp a

elementelor structurale la obiectivul Locuinţă Individuală Baia Mare, str. Sănătăţii 

nr. 1, proprietar Grădinaru Gheorghe 

682. Adresă a Inspectoratului de Stat în Construcţii către Grădinaru Gheorghe 

683. Adresă nr. 771/VIII/1/2008 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare către 

Grădinaru Gheorghe 

684. Adresă a lui Grădinaru Gheorghe către Curtea de Conturi a României 

685. Adresă a Curţii de Conturi a României către Grădinaru Gheorghe  

686. Raport de expertiză tehnică 
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687. Sentinţa civilă nr. 1701 din 14 iunie 2006 (numai primele 3 pagini!). Această sentinţă 

a fost dată după ce în dosarul nr. 18.924/2005 s-a admis recursul formulat de către 

reclamantul Grădinaru Gheorghe  împotriva sentinţei civile nr. 1085 din 09.11.2005 

pronunţată în dosarul nr. 4293/2005 al Tribunalului Maramureş pe care o casează şi 

trimite cauza spre rejudecare  aceleeaşi instanţe. 

688. Sentinţa civilă nr. 1701 din 14 iunie 2006, încheierile de şedinţă 

689. Cererea de recurs, întâmpinare dacă aceasta a fost formulată, încheierile de şedinţă  

din dosarul nr. 18.924/2005

690. Cererea de chemare în judecată, întâmpinare dacă aceasta a fost 

formulată,încheierile de şedinţă, sentinţa civilă nr. 1085 din 9.11.2005 pronunţată în 

dosarul nr. 4293/2005

691. Probele  propuse şi/sau administrate 

692. Sentinţa civilă nr. 2270 din 26 ianuarie 2009 

693. Cererea de chemare în judecată, o eventuală întâmpinare, probele  propuse şi/sau 

administrate

694. Decizia civilă nr. 2204/28 septembrie 2009 

695. Sentinţa civilă nr. 3894 din 17 noiembrie 2008 pronunţată în dosarul nr. 

3488/100/2008

696. Cerere de recurs formulată de către Serviciul Public , Administrarea Patrimoniului 

Local şi Utilităţi împotriva sentinţei civile  nr. 3894 din data de 17 noiembrie 2008 

697. Decizia civilă nr. 1184 din 30.03.2009 

698. Contestaţie în anulare formulată împotriva deciziei nr. 1184 din 30.03.2009 

699. Citaţie emisă la 14 iulie 2009 pentru Serviciul Public , Administrarea Patrimoniului 

Local şi Utilităţi în dosarul nr. 813/33/2009 

700. Comunicare a sentinţei civile nr. 3894 din 17 noiembrie 2008 pronunţată în dosarul 

nr. 3488/100/2008

701. Adresă a Serviciului Public , Administrarea Patrimoniului Local şi Utilităţi nr. 4638 

din 19.07.2010 care are ca obiect calcularea chiriei aferente contractului nr.

555/15.02.2001- SC Piaţa Aliment S.A 

702. Cerere de chemare în judecată 

703. Cerere de amânare formulată de către Municipiul Baia Mare  

704. Probele  propuse şi/sau administrate 

705. Decizia civilă nr. 487 din 2 martie 2007 

706. Proces verbal nr. 16644 din 20.08.2009 de negociere a redevenţelor pentru pieţele 

Izvoare, Albina şi Bilascu 

707. Statutul societăţii comerciale Piaţa Aliment S.A 

708. Adresă a Serviciului Public “Administrarea Patrimoniului Local şi Utilităţi” către 

Primăria Baia Mare prin care se solicită regelementarea situaţiei Primăriei în raport 

cu SC Piaţa Aliment S.A 

709. Referat (adresă) nr. 4524 din 12.07.2010 al Serviciului Public “Administrarea 

Patrimoniului Local şi Utilităţi” referitor la relaţia dintre Primăria Baia Mare şi SC 

Piaţa Aliment S.A 

710. Monitorul Oficial al României nr. 665 bis din 9 septembrie 2002 care indică 

terenurile aflate în proprietatea Municipiului Baia Mare, printer care şi cele a căror 

revendicare se vrea de la  SC Piaţa Aliment S.A 

711. Hotarârea Consiliului Local al municipiului Baia Mare nr. 131/2009 ce are ca scop

modificarea art. 1 pct. 2 din hotărârea 326/2008 cu privire la identificarea 
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topografică a pieţei agroalimentare Albina în vederea punerii în executare a sentinţei 

civile nr. 6187 din 06.11.2008

712. Hotărârea Consiliul Local nr. 396/2009 privind respingerea încheierii contractului 

de concesiune a terenurilor ocupate de pieţele agroalimentare Izvoare, Albina şi 

Bilaşcu, în favoarea SC Piaţa Aliment S.A în condiţiile negociate de către comisia 

numită prin HCL 414/2008, condiţii consemnate în procesul verbal de negociere 

713. Hotărârea Consiliul Local nr. 453/2009 privind numirea comisiei de negociere a 

condiţiilor de achiziţionare a celor48,74% acţiuni pe care le deţine la SC Piaţa 

Aliment S.A- dl. Constantin Mureşean precum şi a altor acţiuni până la nivelul a cel 

puţin jumătate pus unu din acţiunile societăţii SC Piaţa Aliment S.A- Baia Mare 

714. Contract de închiriere comercială nr. 555/15.02.2001 încheiat între Serviciului 

Public “Administrarea Patrimoniului Local şi Utilităţi” în calitate  de locator şi SC 

Piaţa Aliment S.A în calitate de locatar 

715. Hotărârea Consiliul Local nr. 364/2006 privind concesionarea terenurilor aferente 

pieţelor ce urmează să fie administrate de SC Piaţa Aliment S.A 

716. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr. 164/2010 privind 

numirea comisiei de reanalizare a termenelor prevăzute în caietul de sarcini aprobat 

prin H.C.L nr. 540/2005 privind caietul de sarcini şi studiul de oportunitate 

întocmit în vederea vânzării prin licitaţie publică a terenului afectat de PUZ aprobat 

prin HCL nr. 525/2005

717. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr. 526/2005 privind 

vânzarea unei suprafeţe de 134,0562 Ha de păşune aparţinând domeniului privat al 

Municipiului Baia Mare şi concesionarea unei suprafeţe de 86, 46 Ha de pădure 

aparţinând domeniului public al Municipiului Baia Mare, în vederea realizării unei 

investiţii în domeniul turismului şi agrementului denumită „PARC TURISTIC” în 

zona Baraj-Firiza-Văratic 

718. Proiect de hotărâre privind reanalizarea termenelor prevăzute în caietul de sarcini 

aprobat prin HCL nr. 540/2005, încheierea contractului de vânzare cumpărare a 

terenului în suprafaţă de 134,0562 Ha proprietatea municipiului Baia Mare către 

adjudecatarul licitaţiei din 31.01.2006 SC MARSTAR S.R.L şi amânarea licitaţiei 

pentru concesionarea terenului cu destinaţie forestieră în suprafaţă de 86,46 Ha, 

identificat prin anexa la HCL 526/2005

719. Proces-verbal din 08.09.2011 încheiat cu ocazia întrunirii comisiei, numită prin HCL 

164/2010, de reanalizare a termenelor prevăzute în  caietul de sarcini aprobat prin 

HCL nr. 540/2005 privind caietul de sarcini şi studiul de oportunitate întocmit în 

vederea vânzării prin licitaţie publică a terenului afectat de PUZ aprobat prin HCL 

nr. 525/2005

720. Caiet de sarcini

721. Raport de specialitate examinând procesul verbal  al comisiei numită prin HCL 

164/2010, de reanalizare a termenelor prevăzute în  caietul de sarcini aprobat prin 

HCL nr. 540/2005 privind caietul de sarcini şi studiul de oportunitate întocmit în 

vederea vânzării prin licitaţie publică a terenului afectat de PUZ aprobat prin HCL 

nr. 525/2005

722. Adresă nr. 2428/11.07.2011 a arhitectului şef  către SC MARSTAR S.R.L 

723. Adresă nr. 2428/11.03.2011 a arhitectului şef  către SC MARSTAR S.R.L 

724. Declaraţie a viceprimarului Matei Dumitru referitoare la conflictul de interese în 

care se găseşte întrucât acesta are relaţii de afaceri cu firma SC MARSTAR S.R.L 

725. Adresă a SC MARSTAR S.R.L către Primăria Municipiului Baia Mare  
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726. Adresă nr. 3385/07.07.2011 a Serviciului Public “Administrarea Patrimoniului Local 

şi Utilităţi” către SC MARSTAR S.R.L 

727. Caiet de sarcini

728. Procesul-verbal din data de 18.07.2011 încheiat cu ocazia desfăşurării lucrărilor 

privind identificarea suprafeţelor care pot face obiectul vânzării la obiectivul „Parc 

Turistic-Golf Park”

729. Procesul-verbal din data de 06.07.201o încheiat cu ocazia desfăşurării lucrărilor 

Comisiei nominalizată prin HCL nr. 164/2010 privitor la PUZ „Parc Turistic-Golf 

Park”- Vânzare teren

730. Procesul-verbal din data de 14.09.201o încheiat cu ocazia desfăşurării lucrărilor 

Comisiei nominalizată prin HCL nr. 164/2010 privitor la PUZ „Parc Turistic-Golf 

Park”

731. Procesul-verbal din data de 13.09.201o încheiat cu ocazia desfăşurării lucrărilor 

privind identificarea suprafeţelor care pot face obiectul vânzării la obiectivul „Parc 

Turistic-Golf Park”

732. Procesul-verbal din data de 14.10.201o încheiat cu ocazia desfăşurării lucrărilor 

Comisiei nominalizată prin HCL nr. 164/2010 privitor la PUZ „Parc Turistic-Golf 

Park”

733. Procesul-verbal din data de 06.10.201o încheiat cu ocazia desfăşurării lucrărilor 

Comisiei nominalizată prin HCL nr. 164/2010 privitor la PUZ „Parc Turistic-Golf 

Park”-Vânzare teren

734. Procesul-verbal din data de 15.09.201o încheiat cu ocazia desfăşurării lucrărilor 

Comisiei nominalizată prin HCL nr. 164/2010 privitor la PUZ „Parc Turistic-Golf 

Park”

735. Procesul-verbal din data de 14.09.201o încheiat cu ocazia desfăşurării lucrărilor 

Comisiei nominalizată prin HCL nr. 164/2010 privitor la PUZ „Parc Turistic-Golf 

Park”

736. Procesul-verbal din data de 13.09.201o încheiat cu ocazia desfăşurării lucrărilor 

Comisiei nominalizată prin HCL nr. 164/2010 privitor la PUZ „Parc Turistic-Golf 

Park”

737. Ordinul nr. 1299 din 31.08.2010 al Prefectului Judeţului Maramureş 

738. Comunicare a rezoluţiei din dosarul nr. 357/P/2009 din adta de 25.06.2010 

739. Adresă a SC MARSTAR S.R.L către Primăria Municipiului Baia Mare 

740. Adresă a Serviciului Public “Administrarea Patrimoniului Local şi Utilităţi” către 

Primăria Baia Mare 

741. Adresa nr. 7633 din 12.04.2010 a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare către 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare 

742. Adresă nr. 3900 din 16.02.2010 a Primăriei Municipiului Baia Mare către S.C 

MARSTAR S.R.L

743. Adresă  din 4 iunie 2009 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare către 

Consiliul Local al Municipiului Baia Mare

744. Adresă a Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare nr. 8516 din 13.04.2009 

către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare 

745. Adresă a Parchetului de lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie din 3.04.2009 către 

Consiliul Local al Municipiului Baia Mare

746. Adresa nr. 6950 din 24.03.2009 a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare către 

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
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747. Adresa nr. 21941 din 11.09.2008 a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare către 

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 

748. Adresa din 03.01.2008 a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare către Parchetul 

de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 

749. Adresă a Parchetului de lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie din 28 noiembrie 

2007 către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare 

750.  Adresa nr. 28208 din 19.11.2007 a Primăriei Municipiului Baia Mare  către SC 

MARSTAR S.R.L

751. Adresa nr. 27432 din 08.11.2007 a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare către 

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Direcţia Naţională 

Anticorupţie  

752. Proces verbal încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Baia Mare, din 

data de 30 octombrie 2007

753. Adresă a Primăriei Baia Mare nr. 24665 din 19.10.2007 către Serviciului Public 

“Administrarea Patrimoniului Local şi Utilităţi”  Baia Mare  

754. Adresă a Serviciului Public “Administrarea Patrimoniului Local şi Utilităţi” Baia 

Mare nr. 5174 din 3.10.2007 către Primăria Baia Mare 

755. Adresă a SC MARSTAR SRL, prin avocat Ludovica Pirvu, către Consiliul Local Baia 

Mare

756. Hotărâre a Consiliului Local nr. 131/2006 privind amânarea încheierii contractului 

de vânzare cumpărare, respectiv a operării transferulu dreptului de proprietate 

asupra terenului afectat prin PUZ aprobat prin HCL 525/2005, adjudecat prin

licitaţie public în favoarea SC MARSTAR SRL, până la soluţionarea litigiilor aflate pe 

rolul instanţei de judecată având ca obiect acest teren 

757. Proiect de hotarare privind amânarea încheierii contractului de vânzare cumpărare, 

respectiv a operării transferulu dreptului de proprietate asupra terenului afectat prin 

PUZ aprobat prin HCL 525/2005, adjudecat prin licitaţie public în favoarea SC 

MARSTAR SRL, până la soluţionarea litigiilor aflate pe rolul instanţei de judecată 

având ca obiect acest teren

758. Raport privind fundamentarea amânării încheierii contractului de vânzare 

cumpărare, respectiv a transferului dreptului de proprietate asupra terenului afectat 

de PUZ aprobat prin HCL 525/2005, adjudecat prin licitaţie publică în favoarea S.C 

MARSTAR S.R.L, până la soluţionarea litigiilor aflate pe rolul instanţelor de 

judecată având ca obiect acest teren 

759. Adresă a SC MARSTAR SRL, prin avocat Ludovica Pirvu, către Consiliul Local Baia 

Mare

760. E-mail David Martin-Cristian Anghel

761. Proces verbal încheiat de către Comisia specială de analiză şi verificare a licitaţiei din 

30.01.2006, stabilită prin HCL nr. 4/2006, încheiat la 23 februarie 2006 

762. Hotărârea nr. 540/2005- caietul de sarcini şi studiu de oportunitate întocmit în 

vederea vânzării prin licitaţie publică a terenului afectat de PUZ aprobat prin HCL 

nr. 525/2005

763. Caiet de sarcini anexă la HCL nr. 540/2005 

764. Hotărârea nr. 525/2005 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- 

PRELIMINAR – pentru obiectivul „Parc Turistic - Golf Park”, zona Baraj Firiza-

Văratic, beneficiar S.C „B.M. GOLF PARK INC.” S.R.L, conform proiectului nr. 47 – 

68/2005, întocmit de S.C „ PROJECT M.” S.R.L Baia Mare
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765. Hotărârea nr. 274/2005 privind aprobarea elaborării unui studiu de oportunitate şi 

a unui P.U.Z pentru amenajarea teritorială şi urbanistică pentru un teren situat în 

zona Baraj Firiza, în suprafaţă de aprox. 180 ha, în vederea realizării obiectivului cu 

funcţiunea de „PARC TURISTIC” şi evaluarea terenului afecta de acesta 

766. Hotărârea nr. 428/2005 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului 

agricol în suprafaţă de 80,95 ha şi concesionarea a 86,46 ha teren cu vegetaţie 

forestieră-pădure, scoaterea din circuitul agricol în vederea realizării obiectivului cu 

funcţiunea „PARC TURISTIC” în zona Baraj Firiza-Văratic 

767. Adresa nr. 426/28.09.2005 a Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A către 

Primăria Municipiului Baia Mare 

768. Raport de specialitate privind transferul terenului pentru amenajarea teritorială şi 

urbanistică a acestuia în vederea realizării obiectivului cu funcţiunea de Parc Turistic 

în zona Baraj Firiza – Văratic 

769. Adresă a Serviciului Public “Administrarea Patrimoniului Local şi Utilităţi” Baia 

Mare nr. 4986 din 28.09.2005 către Primăria Baia Mare 

770. Citaţia emisă la 30 ianuarie 2006 pentru Consiliul Local al Municipiul Baia Mare în 

dosarul nr. 800/2006

771. Copie minută  din dosarul nr. 800/2006 prin care se hotărăşte suspendarea 

executarea hotărârii Consiliului Local Baia Mare nr. 526 din 19 decembrie 2005 

772. Contestaţie formulată de către Comitetul ad-hoc al Comunei Freneziu, Baia Mare 

773. Adresă a Comitetului ad-hoc al Comunei Freneziu, Baia Mare către Primarul 

Municipiului Baia Mare

774. Adresa nr. 26470/2006 a Primăriei Municipiului Baia Mare- Comisia de Aplicare a 

Legilor Fondului Funciar către Asociaţia Comuna Freneziu 

775. Adresă a Comitetului ad-hoc al Comunei Freneziu, Baia Mare către Instanţa de 

Contencios Administrativ de pe lângă Tribunalul Maramureş 

776. Adresă a Comitetului ad-hoc al Comunei Freneziu, Baia Mare către Comisia de 

Aplicare a Legilor Fondului Funciar

777. Adresă a Consiliului Local Baia Mare către Primarul Baia Mare- Comisia Juridică 

778. Adresă a Consiliului Local Baia Mare către Comisia de întocmire a caietului de 

sarcini pentru vânzare, respective cesionarea şi organizarea licitaţiei, stabilită prin 

HCL 526/2005

779. Ordin nr. 10. 114 din 30 noiembrie 1993 al Prefecturii Judeţului Maramureş  

780. Tabel cu păşunile comunale ce se restituie în proprietatea comunelor şi în 

administrarea consiliilor locale

781. Hotărâre a Comisiei Judeţene pentru Aplicarea Legii Fondului Funciar Maramureş 

782. Proces verbal din data de 30.01.2006

783. Licitaţie teren Firiza-Văratec 

784. Împuternicire avocaţială avocat Ludovica Pirvu (pentru SC MARSTAR SRL Baia 

Mare)

785. Chitanţă care dovedeşte că SC MARSTAR SRL Baia Mare a achitat suma pentru caiet 

de sarcini teren Firiza Varatec

786. Ordine de plată pentru garanţie participarea licitaţie şi taxă paticipare (SC 

MARSTAR SRL Baia Mare)

787. Certificate de înregistrare SC MARSTAR SRL Baia Mare

788. Act constitutiv SC MARSTAR SRL Baia Mare

789. Bilanţ contabil 31.12.2004 al societăţii SC MARSTAR SRL Baia Mare 

790. Raport de gestiune al societăţii SC MARSTAR SRL Baia Mare 
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791. Balanţă contabilă pe luna 12/2004 a societăţii SC MARSTAR SRL Baia Mare 

792. Contract de mandat prin care mandanţii Hoban Ioan şi Hoban Steluţa Doina, 

asociaţi ai SC MARSTAR SRL Baia Mare mandatează pe Fischer Ştefan  Ditrich 

pentru a reprezenta societatea la licitaţia public cu strigare din data de 30.01.2006 

793. Scrisoare de bonitate nr. 1 din 26.01.2006 (a SC MARSTAR SRL Baia Mare )

794. Certificat eliberat de Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş pentru SC 

MARSTAR SRL Baia Mare

795. Certificat fiscal nr. 737 din 28.01.2006 eliberat de Primăria Baia Mare - Direcţia de 

Venituri

796. Certificat de atestare fiscal

797. Certificat de cazier fiscal

798. Chitanţă care atestă ca SC MARSTAR SRL Baia Mare a achitat taxa de participare la 

licitaţia pentru vânzarea terenului Friza Văratec 

799. Chitanţă achitare caiet de sarcini 

800. Ordin de plată prin care se atestă că SC MARSTAR SRL Baia Mare a depus garanţia 

de participare la licitaţie 

801. Copie C.I Gâta Ciprian

802. Certificat cazier fiscal

803. Certificat fiscal nr. 379 din 26.01.2006

804. Proiect nr. 47-268/2005 Plan Urbanistic Zonal str. Imaşului – Valea Romana – Baia 

Mare jud. Maramureş 

805. Cerere de chemare în judecată formulată de către Sindicatul din Administraţia Baia 

Mare-Maramureş, 

806. Citaţie emisă la 19 aug. 2010 pentru Sindicatul din Administraţia Baia Mare-

Maramureş, 

807.  Întâmpinare formulată de Serviciul Public „ Administrarea Patrimoniului Local şi 

Utilităţii „ 

808. Cerere de amânare formulată de Municipiul Baia Mare pentru termenul din 

15.09.2010

809. Cerere formulată de Municipiul Baia Mare prin care se solicită Tribunalului 

Maramureş comunicarea unei xerocopii a Decizei civile nr. 5158/100/2010 (Adresa 

nr. 10966/2011)

810. Citaţie emisă la 09 dec. 2010 pentru Municipiul Baia Mare 

811. Cerere de recurs formulată de Municipiul Baia Mare  împotriva sentinţei nr. 

3816/201o pronunţată în dosarul nr. 5158/100/2010. 

812.  Întâmpinare formulată de Municipiul Baia Mare la acţiunea formulată de Sindicatul 

din Administraţia Baia Mare-Maramureş 

813. Act adiţional nr. 1, încheiat la data de 31.05.2010 la Acordul colectiv de muncă 

înregistrat cu numărul 7355/06.04/2010 

814. Acordul colectiv de muncă înregistrat cu numărul 7355/06.04/2010 

815. Sentinţa civilă nr. 3816 din 13.10.2010 a Tribunalului Maramureş, secţia Comercială, 

de Contencios Administrativ şi Fiscal   

816. Dovadă comunicare hotărâre civilă nr. 3816 din data de 13 octombrie 2010 a 

Tribunalului Maramureş  

817. Cerere reconvenţională formulată de către Municipiul Baia Mare. 

818. Răspunsul Tribunalului Maramureş la adresa nr. 10966/2011 la care este anexată 

copia solicitată. 



STRICT CONFIDENŢIAL – SUB PRIVILEGIUL AVOCAT-CLIENT 

(358)

819. Decizia civilă nr. 1626 din 18 apr. 2011 a Curţii de Apel Cluj, Secţia Comercială, de 

Contencios administrativ şi Fiscal . 

820. Cerere de chemare în judecată formulată de către Sindicatul din Administraţia Baia 

Mare-Maramureş 

821. Sentinţa civilă nr. 1734 din 26.10.2010 pronunţată în dosarul nr. 5125/100/2010 

822. Întâmpinare  şi cerere reconvenţională la acţiune formulată de Primarul Municipiul 

BM

823. Cerere de recurs formulată de către Mun BM împotriva sentinţei n1734 din 

26.10.2010

824. Contractul colectiv de muncă nr. 7354 din 06.04.2010 şi Actul adiţional nr. 1 din 

data de 31.05.2010

825.  Decizia civilă nr. 1194/R/2011  

826. Dispoziţia Primarului nr.1572 din 16.06.2006 

827. Adresă Primărie nr. 389 din 16.01.1997 către Balaban Margit 

828. Referat al Sfatului Popular al oraşului de subordonare regională Baia Mare 

829. Certificate de căsătorie, de naştere,de deces şi de moştenitor (plus încheiere de 

completare)

830. Încheiere 25 septembrie 2006 din dosarul nr. 1/182/2000(Judecătoria BM) 

831. Adresă Primărie către Tribunalul Maramureş 

832. HCL nr. 216 din 23 decembrie 1996

833. Răspuns la întâmpinare formulat de către Fux Maria 

834. Acţiune în anulare formulată de Fux Maria şi adresată Tribunalului Maramureş 

835. Notificare trmisă prin intermediul executorului judecătoresc în vederea restituirii 

terenului, lăsarea în deplină proprietate 

836. Întâmpinare depusă în dosarul nr. 1/182/2000 

837. Întâmpinare depusă în dosarul nr. 5373/100/2006 de către Primarul Municipiului 

Bucureşti 

838. Plan de amplasament al imobilului

839. Schiţă de dezmembrare a imobilului 

840. Plan de situaţie al imobilului 

841. Raport de expertiză tehnică judiciară, observaţii asupra raportului formulate de 

reclamanţi şi cerere de completare a raportului 

842. Raport de expertiză judiciară-completarea nr. 1  

843. Sentinţa civilă nr. 873/27.04.2011 pronunţată în dosarul nr. 5373/100/2006 

844. Cerere de recurs împotriva sentinţei  formulată de către reclamanţi. 

845. Întâmpinare la cererea de recurs formulată de Primarul Municipiul BM 

846. Plan de situaţie şi schiţă cadastrala 

847. Copii legalizate cărţi de identitate 

848. Copii legalizate adeverinţă care atestă că Tătăran Victor trebuia să încaseze 

contravaloare despăgubiri expropriere şi adverinţă care arată ca Tătăran Victor 

putea formula cerere pentru a recupera materialele ce rezultau în urma demolării 

clădirilor aflate pe imobilul expropiat. 

849. Notificare către Primărie trimisă prin executor judecătoresc. 

850. Referat al Comisiei Municipale de Aplicare a Legii 10/2001 prin care se respinge

cererea cu motivarea că solicitantul nu are calitatea prevăzută de Legea 10. 

851. Precizare la notificare.

852. Dispoziţia nr. 572 din 23.03.2004 a Primarului Mun BM 
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853. Apel formulat de către Tătăran Victor şi Tătăran Marta împotriva sentinţei civile nr. 

558 din 28.05.2004 a Judecătoriei BM pronunţată în dosarul nr. 1903/2004 

854. Contestaţie la decizia nr. 572 din 23.03.2004 a Primarului Mun BM 

855. Adresa Serviciului Contencios, Mun.Baia Mare nr. 21110/7.09.2011 cu referire la

executarea deciziei penale nr. 210/R/2010 a Curţii De Apel Cluj. 

856. Referat privind decontarea chitanţei în valoare de 24 lei pentru punerea în executare 

a Deciziei penale nr. 210/R/2010.

857. Chitanţele cu nr. 1015, 1016, 1017. 

858. Adresă  Direcţiei Juridice, Administraţia Publică Locală, Serviciul Juridic 

Contencios de comunicare a Deciziei penale nr.210/R/2010, către Direcţia 

Economică. 

859. Decizia penală nr. 210/R/2010 din data de 17.03.2010 a Curţii de Apel Cluj. 

860. Citaţie emisă la data de 22.02.2011 pentru Mun.Baia Mare reprezentat prin primae 

(dosar nr.6718/182/2007/a1).

861. Învestirea cu formulă executorie a deciziei penale nr. 210/R/2010 din data de 

17.03.2010 (dublu exemplar).

862. Adresă din data de 11.01.2011 către Direcţia Economică a Direcţiei Juridice, 

Administraţia Publică Locală, Serviciul Juridic Contencios, de punere în executare a 

deciziei nr. 210/R/2010 din data de 17.03.2010.

863.  Adresă către dl. primar Istvan Ludescher, de punere în executare a deciziei nr. 

210/R/2010 din data de 17.03.2010.

864. Fişa dosarului nr. 589/33/2010. 

865. Comunicare nr. 7587/9.04.2010 (dosar nr. 6718/182/2007).

866. Referat privind achitarea sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea

statului.

867. Comunicare hotărâre nr. 361 din data de 29.04.2010 (dosar nr. 589/33/2010). 

868. Decizia penală nr. 361/R/2010 din data de 29.04.2010 a Curţii de Apel Cluj. 

869. Citaţie emisă la data de 14.02.2008 pentru Consiliul Local Baia Mare (dosar nr. 

6718/182/2007).

870. Citaţie emisă la data de 11.04.2009 pentru Consiliul Local Baia Mare (dosar nr. 

6718/182/2007).

871. Întâmpinare  în dosar nr. 6718/182/2008, prin care se învederează menţinerea 

poziţiei procesuale a Primăriei Baia Mare. 

872. Delegaţie prin care Mun.Baia Mare numeşte pe dna consilier juridic Achim Aurelia 

reprezentant în instanţă. 

873. Întâmpinare  în dosar nr. 6718/182/2008, prin care se învederează menţinerea 

poziţiei procesuale a Primăriei Baia Mare. 

874. Comunicarea deciziei nr. 124/A/25.06.2009.

875. Copie minută Dec.pen.124/a/25.06.2009. 

876. Adresă prin care Mun.Baia Mare anunţă Tribunalul Maramureş că este reprezentat 

de către viceprimarul Ludescher Istvan (dosar nr. 6718/182/2008). 

877. Cerere de comunicare a persoanei care va reprezenta în instanţă Mun.Baia Mare. 

878. Citaţie emisă la data de 18.06.2009 pentru Anghel Cristian, primarul Mun.Baia 

Mare(dosar nr.5292/182/2009).

879. Citaţie emisă la data de 23.01.2009 pentru Mun.Baia Mare reprezentat prin 

viceprimar Ludescher Istvan (dosar nr. 6718/182/2007).

880. Citaţie emisă la data de 26.02.2009 pentru Mun.Baia Mare reprezentat prin 

viceprimar Ludescher Istvan (dosar nr. 6718/182/2007).
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881. Citaţie emisă la data de 19.06.2008 pentru Mun.Baia Mare reprezentat prin 

viceprimar Ludescher Istvan (dosar nr. 6718/182/2007).

882. Adresă prin care primăria Baia Mare depune la Judecătoria Baia Mare hotărârea 

Consiliului Local nr.266/2005, privind zonarea Mun.Baia Mare.

883. Citaţie emisă la data de 11.04.2008 pentru Mun.Baia Mare reprezentat prin 

viceprimar Ludescher Istvan (dosar nr. 6718/182/2007).

884. Citaţie emisă la data de 9.05.2008 pentru Mun.Baia Mare reprezentat prin 

viceprimar Ludescher Istvan (dosar nr. 6718/182/2007).

885. Audieri martori din 9.04.2008, 7.05.2008, 2.06.2008, 18.06.2008, 21.04.2009.

886. Citaţie emisă la data de 18.03.2008 pentru Mun.Baia Mare reprezentat prin 

viceprimar Ludescher Istvan (dosar nr. 6718/182/2007).

887. Citaţie emisă la data de 14.02.2008 pentru Mun.Baia Mare reprezentat prin 

viceprimar Ludescher Istvan (dosar nr. 6718/182/2007).

888. Întâmpinare prin care se învederează faptul că Mun.Baia Mare nu constituie parte în 

civilă în cauza din dosar nr. 6718/182/2008. 

889. Citaţie emisă la data de 23.01.2008 pentru Mun.Baia Mare reprezentat prin 

viceprimar Ludescher Istvan (dosar nr. 6718/182/2007).

890. Întâmpinare prin care se învederează faptul că Mun.Baia Mare nu constituie parte în 

civilă în cauza din dosar nr. 6718/182/2008. 

891. Adresă nr.31499/13.12.2007 prin care se solicită să se comunice dacă partea 

vătămată se constituie parte civil în cauza dosarului nr. 6718/182/2007. 

892. Delegaţie prin care Mun.Baia Mare numeşte pe dna consilier juridic Crăciun Achim 

Aurelia reprezentant în instanţă. 

893. Întâmpinare prin care se învederează faptul că Mun.Baia Mare nu constituie parte în 

civilă în cauza din dosar nr. 6718/182/2008. 

894. Răspuns al Consiliului Local Baia Mare la adresele Direcţiei Naţionale Anticorupţie 

din 21.06.2007 şi 4.07.2007. 

895. Contract de vânzare-cumpărare încheiat între Societatea Comercială CIMO C&N 

SRL şi Municipiul Baia Mare, pentru imobilul din Str.Horea nr.46A, Maramureş. 

896. Încheiere de autentificare nr.2018 din data de 31.07.2006.

897. Hotărârea nr. 293/2006 a Consiliului Local al Mun.Baia Mare. 

898. Citaţie emisă la data de 4.12.2007  pentru Mun.Baia Mare reprezentat prin 

viceprimar Ludescher Istvan (dosar nr. 6718/182/2007).

899. Raport de evaluare a imobilului din Baia Mare, str.Horea, nr.46A.

900. Referat privind necesitatea şi oportunitatea însuşirii de către Consiliul Local a 

procesului verbal de negociere pentru achiziţionarea imobilului de locuniţe de pe 

str.horea, nr.46A.

901. Hotărârea nr. 293/2006 a Consiliului Local al Mun.Baia Mare. 

902. Hotărârea nr. 293 a Consiliului Local Baia Mare – Proiect privind însuşirea 

procesului verbal de negociere şi aprobarea achiziţionării unui imobil construcţie şi 

teren aferent situate pe str.Horea nr.46 A de la PF Chira Liviu şi SC CIMO SRL. 

903.  Hotărârea nr. 293/2006 a Consiliului Local al Mun.Baia Mare. 

904. Referat privind necesitatea şi oportunitatea vânzării către SC POMONA GRUP SRL 

a blocului de locuinţe şi terenului aferent situate pe str.Horea nr.46A. 

905. Referat privind necesitatea şi oportunitatea modificării ţi completării HCL 

nr.293/2006.

906. Adresa nr. 14903/29.06.2011 referitoare la executare în baza deciziei penale nr.

210/R/2010. (dosar de executare nr.64/2011)
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907. Proces verbal din data de 8.07.2011  - referitor executare solicitată prin cererea din 

1.06.2011.

908. Proces verbal din data de 14.06.2011 - referitor la cheltuieli executare.

909. Referat privind cererea de executare formulată de Primăria Mun. Baia Mare către 

executorul judecătoresc Vucea Gheorghe, privind executarea deciziei penale nr. 

210/R/2010 a debitorului Anghel Cristian.

910. Tabel cheltuieli de executare silită. 

911. Raport de evaluare a apartamentului cu patru camere şi dependinţe din 

Bvd.Republicii, nr. 13A, bl.T11/50, ap.18, întocmit în data de 22.08.2011. (dosar de

executare nr.64/2011)

912. Raport de evaluare a casei D+P+M şi teren intravilan, garaj, piscină, alei pietonale, 

din str.Dealul florilor, nr.24A, Maramureş, întocmit la data de 22.08.2011.  (dosar de 

executare nr.64/2011).

913. Raport de evaluare a terenului cu suprafaţa de 2400 mp din loc.Cicârlău, 

Maramureş, înscris în CF nr.50692, întocmit la data de 22.08.2011 (dosar de 

executare nr.64/2011)
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Anexa 7: Comentarii cu privire la impozitul pe
clădiri datorat de către persoanele juridice 
pentru spaţiile deţinute  în proprietate, 
care au fost sau nu supuse unui proces de
evaluare.

Menţionăm că limitele  generale ale analizei economice, expuse în Secţiunea  4.5. „Analiza 
colectării veniturilor”, sunt pe deplin aplicabile în privinţa comentariilor descrise în cele ce 
urmează. În plus, în mod particular subliniem că toate comentariile de mai jos reprezintă 
doar o simplă analiză de ordin general a legislaţiei incidente, iar orice fel de decizie legată 
de modul în care ar putea fi implementate în mod specific în tot sau în parte concluziile
sale trebuie precedată de o analiză specifică a „portofoliului” de proprietăţi imobiliare aflat 
în administrarea fiscală a serviciului de specialitate taxe locale din cadrul Primãriei 
Municipiului Baia Mare.

În acest fel ar urma să se stabileascã impactul modului de aplicare a  acestor dispoziţii 
legale, prin luarea în considerare a valorii contabile curente a imobilelor respective şi a 
valorii lor de piaţă (determinată prin studii independente efectuate de persoane 
autorizate), a perioadei de timp ce a trecut de când s-a efectuat ultima re-evaluarea a
fiecărui dintre acestea, o simplă majorare automată a nivelului taxelor locale neputând 
conduce în mod necesar şi automat la efectul creşterii încasării veniturilor la bugetul local, 
ci putând a avea chiar în anumite circumstanţe un efect invers celui urmărit.  

Ulterior clarificării aspectelor mai sus-menţionate, sugerăm de asemenea să solicitaţi 
consultanţă de specialitate fiscală şi procedural-fiscală pentru a obţine informaţii la zi cu 
privire la stadiul practicii judiciare asupra acestui subiect şi pentru a obţine sfaturi cu 
privire la care ar fi cea mai potrivită formulare din perspectiva fond şi formă a actelor 
juridice în baza cărora ar urma să transpuneţi în practică decizia cu privire la situaţia 
taxelor locale în discuţie. 

Subliniem în acelaşi timp că prezentul material nu are în vedere situaţiile în care 
proprietăţile imobiliare ce fac obiectul impozitării la bugetul local nu au fost corect 
evaluate iniţial sau de-a lungul timpului (inclusiv, în contextul reevaluării lor), o asemenea 
situaţie fiind una diferitã, fiind supusă regulilor procedural-fiscale referitoare la stabilirea 
situaţiei de fapt relevante în contextul inspecţiei fiscale, ocazie cu care urmează să fie 
administrate probele relevante care sã susţină o asemenea concluzie (un raport întocmit 
de un expert ANEVAR numit în acest sens).

1. CADRU LEGAL INCIDENT

1.1. Obligaţia de reevaluare a imobilelor 

Cu privire la obligaţia contribuabililor de a proceda la reevaluarea spaţiilor, apreciem că, la acest 

moment, în dreptul pozitiv românesc, nu regăsim dispoziţii care să instituie o obligaţie legală, în 

sarcina proprietarilor, de reevaluare a spaţiilor comerciale deţinute în proprietate.  

În acest sens, menţionăm că, potrivit art. 1 din H.G. nr. 1553/20031,

“Societăţile comerciale, indiferent de forma de proprietate, regiile autonome, societăţile 

şi companiile naţionale, institutele de cercetare şi celelalte categorii de agenţi economici 

1 Hotărâre nr. 1553 din 18 decembrie 2003 privind reevaluarea imobilizărilor corporale şi stabilirea valorii de 
intrare a mijloacelor fixe
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pot proceda la reevaluarea imobilizărilor corporale aflate în patrimoniul lor 

(…)”.

Prin urmare, apreciem că legiuitorul lăsă la latitudinea proprietarilor facultatea reevaluării 

imobilelor aflate în proprietate, urmând ca, în cazul în care contribuabilul nu decide să procedeze la 

actualizarea valorii bunurilor deţinute în proprietate, cuantumul impozitului pe clădiri să fie stabilit 

potrivit modalităţilor descrise mai jos.  

1.2. Cuantumul impozitului pe clădiri datorat de către contribuabili în cazul 

imobilelor nesupuse unei proceduri de reevaluare.

Modalitatea de stabilire a cuantumului impozitului pe clădiri, prin raportare la reevaluarea 

imobilelor, este reglementată de dispoziţiile art. 253 alin. 2 şi 6 Cod fiscal, potrivit cărora,  

„Cota de impozit se stabileşte prin hotărâre a consiliului local şi poate fi cuprinsă între 

0,25% şi 1,50% inclusiv. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti.” , urmând ca,

„În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de 

referinţă, cota impozitului pe clădiri se stabileşte de consiliul local/Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti între 5% şi 10% şi se aplică la valoarea de 

inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la 

sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare.” 

În consecinţă, cuantumul impozitului datorat de către contribuabili se stabileşte la nivel de Consiliu 

Local, în funcţie de data realizării ultimei reevaluări. 

În continuare, menţionăm că, prin adoptarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011, începând cu

data de 1 ianuarie 2012, articolul 253 alin. 6 Cod fiscal se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată, cota impozitului pe clădiri se stabileşte de 

consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti între: 

a) 10% şi 20% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului 

fiscal de referinţă; 

b) 30% şi 40% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului 

fiscal de referinţă."

Prin urmare, începând cu anul 2012, consiliile locale vor fi îndreptăţite să majoreze cuantumul 

impozitului datorat de către contribuabilii care nu au procedat la reevaluarea spaţiilor în ultimii 3 

ani până la 20%, iar în cazul în care reevaluările nu au fost efectuate în ultimii 5 ani, cuantumul 

impozitului datorat ar putea fi majorat până la 40%. 

2. MODALITATEA DE STABILIRE A IMPOZITULUI PE CLĂDIRI AFERENT 

IMOBILELOR SUPUSE UNOR LUCRĂRI DE CONSTRUIRE AUTORIZATE SAU 

AUTORIZABILE, ÎN CONDIŢIILE LEGII NR. 50/1991 

2.1. Impozitul pe clădiri aferent imobilelor supuse unor lucrări de construire 

autorizate sau autorizabile realizate de proprietari.

Cu titlu preliminar, sesizăm faptul că, în ceea ce priveşte modalitatea de calcul a impozitului pe 

clădiri datorat de proprietar pentru spaţiile supuse unor lucrări de construire autorizate sau 

autorizabile, aceasta nu a suferit modificări normative care să facă obiectul discuţiei. 

Astfel, potrivit art. 264 alin. 4 şi 6 Cod fiscal,
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„În cazul extinderii, îmbunătăţirii, distrugerii parţiale sau al altor modificări aduse unei 

clădiri existente, impozitul pe clădire se recalculează începând cu data de întâi a lunii 

următoare celei în care a fost finalizată modificarea” şi 

„Orice persoană care extinde, îmbunătăţeşte, demolează, distruge sau modifică în alt mod 

o clădire existentă are obligaţia să depună o declaraţie în acest sens la compartimentul de 

specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile de la data la 

care s-au produs aceste modificări.” 

Iar potrivit art. 39 din Legea nr. 50/1991,

„Toate construcţiile proprietate particulară, realizate în condiţiile prezentei legi, se

declară, în vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la 

unităţile subordonate acestora, după terminarea lor completă şi nu mai târziu de 15 

zile de la data expirării termenului prevăzut în autorizaţia de construire.”

În consecinţă, pentru lucrările de îmbunătăţire sau extindere realizate asupra imobilelor deţinute în 

proprietate, pentru care acesta a obţinut o autorizaţie de construire sau pentru care proprietarul era 

obligat să obţină o autorizaţie de construire potrivit Legii nr. 50/1991, proprietarul este obligat să 

depună declaraţii fiscale care să reflecte modificarea corespunzătoare a bazei de impunere a 

impozitului pe clădiri a imobilului respectiv. 

Astfel, în cazul proprietarilor care nu au dispus reevaluarea imobilelor, dar au efectuat lucrări de 

construire de genul celor descrise mai sus (autorizate sau autorizabile), apreciem că Primăria este 

îndreptăţită să procedeze la: 

- identificarea lucrărilor de îmbunătăţire autorizate sau autorizabile aduse 

imobilelor şi nedeclarate de către proprietarii imobilelor neevaluate la 

organele fiscale;

- estimarea valorii impozabile a lucrărilor efectuate;  

Pe cale de consecinţă, Primăria poate proceda la impunerea acestor contribuabili la 

plata impozitului pe clădiri, calculat după următoarea formulă:

IC – impozit pe clădiri; 

VI – valoare de inventar;

VLA – valoare lucrări autorizate sau autorizabile nedeclarate; 

CMI – cota majorată a impozitului pe clădiri stabilită prin hotărâre de Consiliu local. 

2.2. Impozitul pe clădiri aferent imobilelor supuse unor lucrări de construire 

autorizate sau autorizabile realizate de chiriaşi.

În cazul lucrărilor de îmbunătăţite autorizate sau autorizabile efectuate de către chiriaşii imobilelor, 

valoarea impozitului pe clădiri urmează a fi stabilit după cum urmează:   

IC = (VI + VLA) x CMI%
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2.2.1. Modalitatea de stabilire a impozitului pe clădiri, în funcţie de efectuarea 

procedurii de evaluare, anterior intrării în vigoare a Legii nr. 343/2006 de 

modificare a Codului Fiscal în data de 01.01.2007.

Având în vedere comentariile noastre din Secţiunea 2.1 în sensul că, pe de o parte, proprietarii 

aveau obligaţia să declare îmbunătăţirile autorizate sau autorizabile aduse spaţiilor şi că, pe de altă 

parte, pe tărâmul normativ de până la 01.01.2007, chiriaşii nu aveau obligaţia de a transmite 

proprietarului îmbunătăţirile autorizate sau autorizabile aduse spaţiilor şi realizate de către aceştia, 

se poate formula concluzia că proprietarii nefiind notificaţi nu aveau obligaţia de a încorpora 

valoarea îmbunătăţirilor la valoarea de impunere.  

Cu toate acestea, deşi recunoaştem vidul legislativ şi în acelaşi timp admitem că legea fiscală nu 

poate fi interpretată prin extindere, în opinia noastră, o astfel de abordare a problematicii în 

discuţie nu poate fi primită, întrucât spaţiile au suferit în fapt îmbunătăţiri de natură să conducă la 

modificarea bazei de impunere ce stă la baza calculării impozitului pe clădiri. În această situaţie, 

există totuşi riscul de ordin teoretic al anulării unei astfel de impuneri, cel puţin cu privire la 

accesoriile aferente, având în vedere lipsa culpei proprietarului cu privire la faptul nedeclarării 

valorii îmbunătăţirilor. 

În concluzie, apreciem că şi în acest caz formula aplicabilă pentru determinarea impozitului pe 

clădiri datorat este următoarea: 

IC – impozit pe clădiri; 

VI – valoare de inventar;

VLA – valoare lucrări autorizate sau autorizabile nedeclarate, executate de către chiriaşi; 

CMI – cota majorată a impozitului pe clădiri stabilită prin hotărâre de consiliu local. 

2.2.2. Modalitatea de stabilire a impozitului pe clădiri, în funcţie de efectuarea 

procedurii de evaluare, ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 343/2006 de 

modificare a Codului Fiscal în data de 01.01.2007.

Începând cu data de 01.01.2007, la art. 253 Cod fiscal a fost adăugat alin.31, iar în Normele

metodologice de aplicare a Codului fiscal, a fost inserat punctul 54.4.

În conformitate cu prevederile legale noi instituite,

„În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare,

modernizare, modificare sau extindere, de către locatar, din punct de vedere fiscal, 

acesta are obligaţia să comunice locatorului valoarea lucrărilor executate

pentru depunerea unei noi declaraţii fiscale, în termen de 30 de zile de la data terminării 

lucrărilor respective” iar,

În cazul clădirilor care fac obiectul contractelor de concesionare sau de închiriere, 

valoarea lucrărilor executate de către locatar, de reconstruire, consolidare,

modernizare, modificare sau extindere, prevăzută de art. 253 alin. 31 din Codul 

fiscal, este valoarea reală declarată a lucrărilor pentru regularizarea taxei 

pentru eliberarea autorizaţiei de construire”.

În consecinţă, începând cu data de 01.01.2007, chiriaşii spaţiilor care realizează lucrări de 

reconstruire, consolidate, modernizare, modificare sau extindere a spaţiilor închiriate, pentru care 

a fost obţinută o autorizaţie de construire emise în baza Legii nr. 50/1991 sau care, deşi au fost 

IC = (VI + VLA) x CMI%
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executate fără o autorizaţie de construire, trebuiau supuse autorizării în condiţiile Legii nr. 

50/1991, sunt obligaţi să comunice proprietarilor imobilelor închiriate contravaloarea lucrărilor 

executate, iar proprietarul imobilului este obligat să depună o nouă declaraţie fiscală de modificare 

a bazei de impunere pentru impozitul pe clădiri datorat. 

Totodată, din interpretarea textului legal, rezultă că, în cazul în care proprietarii nu procedează la 

declararea valorii lucrărilor de îmbunătăţire realizate de chiriaşi, organele fiscale au dreptul de a 

efectua controale fiscale în vederea identificării lucrărilor autorizate sau autorizabile realizate şi 

nedeclarate şi pot proceda la stabilirea valorii acestora, urmată de stabilirea impozitului datorat, 

după cum urmează:   

3. STABILIREA VALORII IMPOZABILE A IMOBILELOR NEEVALUATE –

PRACTICA

În ceea ce priveşte practica altor autorităţi publice locale cu privire la stabilirea valorii impozabile, 

din informaţiile pe care le deţinem, menţionăm, cu titlu de exemplu, că autorităţile publice  locale 

Constanţa au procedat la  impunerea agenţilor economici la plata impozitului pentru valoarea 

reevaluată a întregului imobil, potrivit următorului raţionament: 

 Identificarea îmbunătăţirilor autorizate sau autorizabile. 

Pornind de la prevederile legale mai sus menţionate cu privire la obligaţia declarării valorii 

îmbunătăţirilor autorizate sau autorizabile aduse imobilelor, inspectorii fiscali au demarat 

controale la sediul agenţilor economici având ca obiect modalitatea de declarare, individualizare şi 

plată a obligaţiilor fiscale către bugetul local.  

În unele cazuri, din cuprinsul documentelor contabile deţinute de contribuabilul supus controlului, 

inspectorii fiscali au constatat că imobilele deţinute de aceasta nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani 

şi au procedat la identificarea lucrărilor de îmbunătăţire realizate de către chiriaşii spaţiilor 

proprietatea agentului economic.

 Reevaluarea imobilelor prin aplicarea grilelor notarilor.

În continuare, constatând faptul că societatea nu a depus declaraţiile fiscale care să reflecte 

valoarea îmbunătăţirilor aduse spaţiilor, inspectorii au interpretat prevederile legale mai sus 

menţionate în sensul că acestea ar putea permite estimarea valorii integrale a imobilelor 

îmbunătăţite, procedând la reevaluarea integrală a spaţiilor, prin aplicarea valorilor din grilele 

notarilor.

 Stabilirea cuantumului impozitului pe clădiri prin raportare la reevaluarea 

integrală a imobilelor. 

În consecinţă, inspectorii fiscali au stabilit cuantumul obligaţiilor fiscale  datorat de către societate 

la bugetul local prin:

Valoarea impozabilă finală a clădirii să fie compusă din: 

Valoarea de intrare iniţială + Valoare reală îmbunătăţiri autorizate sau autorizabile - 

Deprecieri
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- Reevaluarea integrală a imobilelor şi îmbunătăţirilor aduse spaţiilor prin aplicarea grilelor 

notarilor;

- Aplicarea cuantumului majorat al impozitului stabilit prin hotărârea consiliului local 

asupra valorii reevaluate a imobilelor însumate cu valoarea îmbunătăţirilor aduse (ţinând 

cont de faptul că imobilele nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani); 

- Stabilirea de accesorii pentru achitarea cu întârziere a sumelor aferente impozitului pe

clădiri stabilit conform metodei de calcul mai sus arătate. 

-

În opinia noastră, această modalitate de stabilire a obligaţiilor fiscale, respectiv prin 

reevaluarea spaţiilor îmbunătăţite prin raportare la valorile înscrise în grila 

notarilor este destul de agresivă şi vine în contradicţie cu prevederile legale 

aplicabile.

Cu toate acestea, în cazul în care s-ar fi procedat la determinarea obligaţiilor fiscale datorate prin 

luarea în calcul a valorii bunurilor îmbunătăţite, valoare determinată prin raportare la 

reglementările contabile, punctul de vedere al organului fiscal ar fi dificil de desfiinţat, întrucât 

acesta are într-adevăr dreptul să estimeze baza impozabilă. 

4. SOLUŢII POSIBILE ÎN VEDEREA STABILIRII IMPOZITULUI PE CLĂDIRI ÎN 

CAZUL IMOBILELOR NE-REEVALUATE.

Având în vedere dispoziţiile legale mai sus menţionate, apreciem că Primăria nu are posibilitatea 

legală să dispună obligarea contribuabililor la reevaluarea imobilelor, însă are posibilitatea să 

oblige contribuabililor respectivi la plata cuantumului maxim al impozitului majorat prevăzut de 

lege, stabilit prin hotărâre a consiliului local. 

Totodată, în cazul în care spaţiile deţinute în proprietate au fost supuse unor lucrări de 

îmbunătăţire autorizate sau autorizabile, iar proprietarii nu au depus declaraţiile fiscale care să 

reflecte modificarea bazei de impunere pentru impozitul pe clădiri, Primăria ar fi îndreptăţită să 

procedeze la evaluarea lucrărilor de îmbunătăţire şi impunerea societăţii deţinătoare la plata 

impozitului total calculat după cum urmează: 

- În cazul imobilelor nereevaluate în ultimii 3 ani (sau, după 01.01.2012, în ultimii 

5 ani):

IC – impozit pe clădiri; 

VI – valoare de inventar;

CMI – cota majorată a impozitului pe clădiri stabilită prin hotărâre de consiliu local 

- În cazul imobilelor nereevaluate în ultimii 3 ani (sau, după 01.01.2012, în ultimii 

5 ani) şi care au fost supuse unor lucrări de îmbunătăţire pentru care a fost 

obţinută o autorizaţie de construire: 

IC = VI x CMI%

IC =(VI + VRIA – D) x CMI%
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IC – impozit pe clădiri; 

VI – valoare de inventar;

VRIA – Valoarea reală a îmbunătăţirilor autorizate (valoare cuprinsă în decizia de regularizare) 

D – deprecieri;

CMI – cota majorată a impozitului pe clădiri stabilită prin hotărâre de consiliu local. 

- În cazul imobilelor neevaluate în ultimii 3 ani (sau, după 01.01.2012, în ultimii 5 

ani) şi care au fost supuse unor lucrări de îmbunătăţire autorizabile, dar pentru 

care nu a fost obţinută o autorizaţie de construire: 

IC – impozit pe clădiri; 

VI – valoare de inventar;

VRIE – Valoarea reală a îmbunătăţirilor autorizabile estimate de organele fiscale; 

D - deprecieri

CMI – cota majorată a impozitului pe clădiri stabilită prin hotărâre de consiliu local 

IC =(VI + VRIE – D) x CMI%


