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Pentru astăzi fiind amânată  pronunţarea asupra apelului declarat de reclamanta UNITATEA 

ADMINISTRATIV TERITORIALĂ  MUNICIPIUL TECUCI - PRIN PRIMAR, cu sediul profesional 
la Cabinet avocat Irina-Lumini ţa Stanciu, din Galaţ i, 
Impotriva sentinţei civile nr. 1037/03.10.2019 pronunţată  de Tribunalul Galaţi, in contradictoriu cu 
intimatul-pârât ŢUCHEL DANIEL GERHARDT, cu domiciliul procesual la Cabinet avocat Cârjeu 
Ionuţ  Marius, cu şediul In Tecuci, , jud. Galaţi, având ca obiect „despăgubire". 

Dezbaterite au avut loc in şedinţa publică  din data de 21.01.2020 • care s-au consemnat in 
Incheierea din aceea şi zi, care face parte integrant ă  din prezenta hot ărâre, când instanţa 1n temeiul 
dispozi ţiilor art.396 alin. 1 Cod procedur ă  civilă  a amânat pronunţarea la data de 29.01.2020. 

CURTEA 

Asupra apelului inregistrat la Curtea de Apel Gala ţi — Secţia conflicte de munc ă  şi asigurări 
sociale sub nr. 2618/121/2018; 

Examinând actele şi lucrările dosarului, constat ă  următoarele: 
Prin sentinţa civilă  nr. 1037/03.10.2019 Tribunalul Gala ţi a respins, ca neintmeiată, cererea de 

chemare in judecată  formulată  de reclamanta UAT Municipiul Tecuci, prin Primar, în contradictoriu 
cu pârâtul Ţuchel Daniel Gerhardt. 

A respins cererea de obligare a pârâtului la plata cheltuielilor de judecat ă . 
A redus cheltuielile de judecat ă  solicitate de pârât, reprezentând onorariu avoca ţial, de la 2500 

lei la 1000 lei. 
A obligat reclamanta la plata c ătre pârât a sumei de 1000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecat ă, 

reprezentând onorariu avocaţial, astfel cum a fost redus de instan ţă . 
Pentru a pronunţa această  hotărare, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
Prin cererea de chemare "in judecat ă  inregistrată  pe rolul acestei instan ţe la data de 26.07.2018 

sub nr. 2618/121/2018, reclamanta UAT Municipiul Tecuci, prin Primar, "in contradictoriu cu pârâtul 
Ţuchel Daniel Gerhardt, a solicitat instan ţei ca, prin hotărârea pe care o va pronun ţa, să  dispună  
obligarea pârâtului la plata sumei de 198.545,86 lei, reprezentând prejudiciu cauzat institu ţiei, precum 
şi la plata sumei de 198.545,86 lei, reprezentând major ări de intarziere, cu cheltuieli de judecat ă . 

in motivarea cererii, reclamanta a ar ătat, in esenţă, că  pârâtul a avut calitatea de primar al 
Municipiului Tecuci in perioada 2012-2016, iar, prin Decizia nr.24/16.07.2015, Curtea de Conturi 
Galaţi a reţinut la măsura nr.13, prejudiciul in valoare de 198.545,86 lei, valoarea abaterii constatate 
fiind stabilită  prin procesul-verbal nr.27379/PJ/16.07.2015- cap.I pct.I.4.5., reprezentând daune 
morale, despăgubiri constand in salarii reactualizate şi indexate de la data incet ării raporturilor de 
serviciu până  la reintegrare, cheltuieli de judecat ă  şi cheltuieli de executare silit ă  nerecuperate, pe care 
reclamanta a trebuit s ă  le achite, ca unnare a deciziilor pronun ţate de instanţele de judecată . 

Prin aceea şi decizie, s-a re ţinut că  aceste cheltuieli nerecuperate sunt cauzate de deciziile 
manageriale eronate ale primarului din mandatul 2012-2016, intrucât a emis dispozi ţii ce s-au constatat 
a fi nelegale prin hotărkile judecătoreşti pronunţate 1n cauzele 1n care cele 5 persoane care au ac ţionat 
1n judecată  actele emise de pârât. 



Mentioneazä reclamanta cd suma de 198 545,86 lei se compune din valoarea cheltuiehior de 
judecatälde executare silitä, daune morale, despàgubiri rezultate din dosarele civile pentru perioada 
2012-2015, dupã cum urmeazä: dosar nr.6793/121/2013, dosar nr.6208/121/2013, dosar 
nr.360/121/2013, dosar nr.7737/121/2012, dosar nr.40251121/2013, dosar nr. 5063/121/2014. 

A mai adäugat reclamanta cä pârâtul a emis dispoziii de eliberare din functie  fard temei legal, 
dorindu-se In realitate IndepArtarea angaj atilor,  nu a Inteles sd uzeze de calea de atac a apelului/recurs, 
flu a contestat cheltuielile de judecatä la care a fost obligat reclamanta. 

Astfel, fapta ilicitä a pârâtului a fost constatã de cätre Camera de Conturi ca find neluarea 
mäsurilor i deciziilor defectuos Indeplinite In atribi4iile de serviciu, flid stabilitä §i legätura de 
cauzalitate dintre fapta ilicitã i prejudiciu, prifl plata din bugetul local a sumelor din sentintele civile, 
iar vinoväia ffiptuitorului rezultä din deciziile manageriale greite. 

Prin urmare, In baza art.61 din Legea nr.215/2001, art.55 din Legea nr.393/2004 i disp.art.21 
alin.(2) §i 23 aIm. (1) §i (2) lit.c) din Legea nr.273/2006, reclamanta a apreciat cd sunt Intrunite 
elementele ràspunderii patrimoniale ale pârâtului, In sensul art.254 alin.(1) C. munch. 

In drept, au fost indicate dispoziiile art. 1357 - art. 1371, art. 14 aim. 4 din Legea nr. 273/2006, 
art.36 alin.(3) lit.b) §i art.63 din Legea nr.215/2001. 

In dovedirea cererii, reclamanta a solicitat administrarea probei cu Inscrisuri. 
A depus la dosarul cauzei Inscrisuri (f.18-243). 
Legal citat, pârâtul a depus intmpinare la data de 27.12.2018, prin care a invocat excepia 

prematuritatii cererii i a solicitat respingerea cererii, ca prematur formulatã, In subsidiar ca 
neIntemeiatä, cu cheltuieli de judecatä. 

Cu privire la excep1ia prematuritãii, pãrâtul a arãtat, In esenà, Ca reclamanta flu a urmat 
disp.art.33 alin.(3) din Legea nr.94/1992, In sensul CA nu a evaluat exact prejudiciul din cauzA, simpla 
formulare a prezentei cereri neflind IndestulAtoare pentru a se stabili cu exactitate presupusul 
prejudiciu. 

Or, neevaluarea prealabila a prejudiciului, in sensul stabilirii cu exactitate a sumelor, anterior 
formulArii cererii de chemare In judecatA, face prematurA aceastA cerere. 

Mai mult, reclamanta nu a fàcut niciun demers pentru identificarea persoanelor care avea 
obiigaia de a efectua cele imputate pârâtului, jar raportul de Follow Up din 09.06.2017 face referire la 
o aitA sumA decât cea solicitatA prin cererea de chemare In judecatA. 

Pe fondul cauzei, prâtul a arAtat CA, la nivelul UAT existA aparat juridic de specialitate care 
supravegheazA partea juridicA a instituiei, iar reclamanta nu a precizat care sunt aciunile sau 
inactiunile pârâtului In legAtura directA cu atributiile aparatului juridic, astfei Incât nu au fost dovedite 
faptele sale generatoare de prejudicii. 

Nici prin decizia Curtii de Conturi flu rezult d~-p 	pulpa §i care sunt aciunile In legAturA 
directA Cu producerea eventualului prejudiciu. 

Referitor la disp art 254 aim (1) C muncn invocate Lie re'antA, pârâtul a sustinut cA acestea 
trimit la dispozitmile generale cu privire la rasdunderea d'1tualA, ale cArei conditii flu sunt 
indeplinite in cauzA, prejudiciul neflind cert, iar faptele ihte niAsindu-se In cuprinsul cererii de 
chemare In judecatA. In lipsa prejudiciului §i a faptei ,  ' C fte exista iegaturA de cauzalitate §i 
nici vinovAtie. 

In probaiune, a solicitat administrarea probei cu 4mnscriüri. 
Pentru termenul din 24.05.20 19, reclamanta, la solicitarea instantei, a precizat cA fapta ilicitA a 

pãrâtului se concretizeazA In emiterea de dispozii ce au fost constatate nelegale prin hotärãri 
judecAtoreti pronuntate in cauzele In care cele 5 persoane au contestat actele emise pârât In 
exercitarea mandatului de primar, In nedispunerea de mAsuri In vederea recuperArii prejudiciului. De 
asemenea, acesta flu a dispus achitarea sumelor obinute prin hotArâri judecAtoreti. Cat despre 
prejudiciul invocat, reclamanta a sustinut cA este cert, intinderea acestuia rezuitând din coroborarea 
mijioaceior de proba §i raportat la piAile efectuate, ordinele de plata existând la dosarul cauzei. 

Instanta a Incuviinat pentru pA4i proba cu inscrisurile, apreciind CA este admisibilA §i poate 
duce la so1uionarea cauzei potrivit art. 258, raportat la art. 255 Cod de procedura civilA. 

Deliberând cu prioritate asupra exceptiei  prematuritAii cererii, conform art.248 alin.( 1) 
C .proc. civ., instanta a retinut  urrnAtoarele: 
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, 	Pârâtul a invocat excep ţia prematurităţii formulării cererii, 1n raport de disp.art.33 alin.(3) din 
Legea nr.9411992, excep ţie care a fost respins ă, pentru considerentele ce succed. 

Potrivit dispozi ţiilor legale invocate, 1n situaţiile in care se constată  existenţa unor abateri de la 
legalitate şi regularitate, care au determinat producerea unor prejudicii, se comunic ă  conducerii 
entităţii publice auditate aceast ă  stare de fapt. Stabilirea intinderii prejudiciului ş i dispunerea măsurilor 
pentru recuperarea acestuia devin obliga ţie a conducerii entit ăţii auditate. 

Pârâtul a sus ţinut că  prejudiciul nu a fost evaluat, or, neevaluarea prealabil ă  a prejudiciului 
anterior formul ării cererii de chemare in judecat ă, face prematură  cererea reclamantei. 

Instanţa a observat, pe de o parte, c ă  dispoziţiile legale anterior men ţionate nu instituie o 
procedură  prealabilă  sesizării instanţelor, iar, pe de altă  parte, presupusul prejudiciu imputat pârâtului a 
fost stabilit 1n concret, prin Insumarea cheltuielilor de judecat ă  şi a cheltuielilor de executare silit ă  
achitate de reclamant ă, aşa cum rezultă  din wferatul nr.62143/R/12.07.2018 depus la dosarul cauzei. 

Faţă  de aceste considerente, instan ţ4 respins excep ţia invocată, ca neIntemeiată . 
Pe fondul cauzei, analizând cererea, prin prisma sus ţinerilor părţilor, a probatoriului administrat 

ş i a dispoziţiilor legale incidente in cauză, instanţa a reţinut următoarele; 
In fapt, 1n perioada 21.05 — 16.07.2015, reclamanta a fost supus ă  unui control ce a avut ca 

obiect misiunea de audit cu tema „Auditul financiar asupra conturilor anuale de execu ţie bugetară" 
pentru anul 2014 la UAT Municipiul Tecuci, contrOl efectuat de c ătre reprezentanţii Camerei de 
Conturi Galaţi şi finalizat prin Decizia nr.24/17.08.2015 (f.18- . 34) care constată  o serie de nereguli 1n .._,, 
activitatea entit ăţii: 

La punctul 13 din această  decizie s-a constatat că, in perioada anilor 2012-2015, pentru anurni ţi 
salariaţi ai entităţii, Primarul Municipiului Tecuci a emis dispozi ţii, prin care ordonatorul principal de 
credite a dispus, 1n cazul unui num ăr cinci de angaja ţi, următoarele: . 

- emiterea preavizului şi eliberare din funcţia publică  de conducere; 	 . 
- acordarea calificativului nesatisfăcător" . 1a evaluarea performan ţelor profesionale 

individuale; 	 i,f17 ţ,, -- 
- sancţionarea cu dimin ak- . dr'et)tni-IWsalariale pe o perioad ă  de 3 luni cu 20%; 
- mustrare scrisă ; 	W 

(-","4, - -, 
- Incetarea raporturilo ,!"; s~t: 

âs intrucat persoanele c 	1.1 . q, .''Ii'dj 	an « dIverse sc ţiuni ş i care au acţionat in instanţă  unitatea 
administrativ-teritorial ă, repree AtO-prin-_,;pI4Mar, au primit soluţii favorabile in instanţă, in ceea ce 
priveşte daunele morale, recupe-',~e'j  li de judecată  sau primirea unor drepturi salariale de la 
data eliber ării din funcţie până  la data reintegrării efective, rezultă  că  actele administrative emise de 
către ordonatorul principal de credite au fost nelegale, iar abaterile stabilite 1n sarcina angaja ţilor nu au 

.....-- 	fost reale, a şa cum au constatat instan ţele de contencios adminitrativ. 
,......, 	 Astfel, s-a dispus stabilirea Intinderii prejudiciului adus bugetului entit ăţii, cât şi bugetului 

Poliţiei Locale Tecuci ca urmare a efectu ării de plăţi nejustificate reprezentând cheltuieli•salan'ale, 
cheltuieli de judecată  şi daune morale, in cazul unor salaria ţi pentru care instan ţele de judecată  au 
dispus anularea actelor administrative emise de c ătre conducătorul entităţii şi In baza cărora s-au 
aplicat sancţiuni disciplinare angajaţilor, pe motiv că  acestea au fost nelegale şi netemeinice şi se vor 
lua măsurile legale de recuperare a acestuia, precum şi a foloaselor nerealizate, calculate de la data 
plăţii până  la data incasării efective. 

Prin contestaţia Inregistrataă  pe rolul Tribunalul Galaţi- Secţia Contencios Administrativ ş i 
Fiscal sub nr. 1014/121/2016, reclamanta a apreciat c ă  măsura dispusă  la punctul 13 din decizia 
anterior menţionată  este nelegal ă, susţinând că  nu poate fi atrasă  răspunderea demnitarului public 
(primar) sau a func ţionarilor publici (membrii comisiilor de disciplin ă) pentru daunele plătite de 
autoritatea sau instituţia publică, 1n calitate de comitent, unor ter ţe persoane (fo ştii salariaţii), in 
temeiul unor hotărări judecătoreşti definitive şi irevocabile. 

insă, prin Sent.civ.365/2017 pronun ţată  de Tribunalul Galaţi, definitivă  prin Decizia 
nr.1058/2018 pronunţată  de Curtea de Apel Galaţi, a fost respinsă, ca nefondată  acţiunea In contencios 
administrativ şi fiscal privind pe reclamanta şi pe pârâtele Camera de Conturi Galaţi şi Curtea de 
Conturi a României. 

Din cuprinsul hotărârilor judecătoreşti pronunţatein litigiul de contencios administrativ, rezult ă  
că, in mod corect a fost dispusă  această  măsură, având 1n vedere că, potrivit art. 55 din Legea nr. 
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39312004, ale şii locali răspund, in condiţiile legii, administrativ, civil sau penal, dup ă  caz, pentru 
faptele săvârite "in exercitarea atribuţhlor ce le revin, in condi ţiile legii. 

De asemenea, s-a re ţinut că  entitatea verificat ă  a Incălcat şi prevederile art. 107 alin 1 ş i 2 lit.d 
şi art. 108 alin 1, 2 ş i 3 şi lit. a din HG nr. 61/2008. 	* 

Astfel, conform art. 107 alin 1 din actul normativ „evaluarea performan ţelor profesionale 
individuale ale funcţionarului public se realizeaz ă  de către evaluator", iar la alin 2 lit. d) se prevede „in 
sensul prezentei hot ărâri, are calitatea de evaluator: primarul, pe baza propunerii consiliului local, 
pentru secretarul comunei, ora şului şi al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor". 

Conform art. 108 alin. (1) şi (2) din HG nr. 611/2008, „perioada evaluată  este cuprins ă  lntre 1 
ianuarie şi 31 decembrie din anul pentru care se face evaluarea", respectiv „perioada de evaluare este 
cuprinsă  intre 1 şi 31 ianuarle din anul uun ător perioadei evaluate", lar potrivit alin. (3) lit. a) „In mod 
excepţional, evaluarea performan ţelor profesionale individuale ale func ţionarilor publici se face şi 1n 
cursul perioadei evaluate, 1n urm ătoarele cazuri: atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul 
de serviciu al func ţionarului public evaluat Inceteaz ă, se suspendă  sau se modifică, 1n condiţiile legii. 
in acest caz func ţionarul public va fi evaluat pentru perioada de pOn ă  la Incetarea, suspendarea sau 
modificarea raporturilor de serviciu. La ob ţinerea calificativului anual va fi avut in vedere, in func ţie 
de specificul atribuţiilor prevăzute 1n fi şa postului, şi calificativul obţinut Inainte de suspendarea sau 
modificarea raporturilor de serviciu". .. 

Pe de altă  parte, conform art. 78 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, „sanc ţiunile disciplinare nu 
pot fi aplicate decât dup ă  cercetarea prealabil ă  a faptei săvârşite şi după  audierea func ţionarului public. 
Audierea func ţionarului public trebuie consemnată  isn scris, sub sanc ţiunea nulităţii. Refuzul 
funcţionarului public de a se prezenta la audieri sau de a semna o declara ţie privitoare la abaterile 
disciplinare care i se imput ă  se consemnează  Intr-un proces-verbal". 

Potrivit art. 99 alin. 1 lit. b) şi d) din Legea nr. 188/1999, „persoana care are competen ţa legală  
de 'numire 1n func ţia publică  va dispune eliberarea din func ţia publică  prin act administrativ, care se 
comunică  funcţionarului public In termen de 5 zile lucr ătoare de la emitere, 1n urm ătoarele cazuri: 
autoritatea sau institu ţia publică  "işi reduce personalul ca urmare a reorganiz ăril activit ăţii, prin 
reducerea postului ocupat de func ţionarul public şi respectiv pentru incompeten ţa profesional ă, in 
cazul obţinerli calificativului "nesatisfăcător" la evaluarea performan ţelor profesionale individuale." 

Din probatoriul administrat 1n caii2 ă,spectiv din hotărârile judecătore şti pronunţate ca urmare 
' ,,,,10.  a acţionării 1n instanţă  a angajaţil, 	.' ‘4-'-'4i, de UAT Tecuci, prin primar, a rezultat c ă  actele 

administrative emise de c ătre ordon*o'Ful prin ă\de credite au fost nelegale. 
Astfel, prin sentinţa nr. (),82/4- 6,;-20prontinţată  de Tribunalul Galaţi 1n dosarul nr. 

6793/121/2013, definitivă  prin decizia rit. ::'7'941/2;64'fl a Cur ţii de Apel Galaţi a fost anulat atât raportul 
de evaluare a doamnei Mitru ţ  NarciZO :nr.83125...0:2013 a performan ţelor profesionale individuale — 
secretar al municipiului Tecitcl 'in peOda 03.03.1997 — 16.07.2013, cât şi dispoziţia 
nr.1254/25.06.2013 emisă  de primarul_r2adhcipiului Tecuci, constatându-se nelegalitatea ş i 
netemeinicia celor dou ă  acte administrative. 

Prin sentinţa nr. 843/14.03.2013 pronun ţată  de TrK)unalul Galaţi 1n dosarul nr. 8570/121/2012, 
irevocabilă  prin decizia nr.3506/2013 a Cur ţii de Apel Galaţi, având ca obiect anularea dispozi ţiei de 
sancţionare nr. 977/19.10.2012 a reclamantului Constantin Mihai Liviu — referent superior In cadrul 
Compartimentului situaţii de urgenţă ln perioada 22.09.2008 — 01.07.2013, s-a constatat c ă  pârâta nu a 
făcut dovada cercet ării prealabile a faptei şi nici a audierii func ţionarului sancţionat şi respectiv că  
dispoziţia contestată  nu este corespunzător motivată, cuprinzând doar o Inşiruire de prevederi legale, 
majoritatea 1n referire la atribu ţiile organului emitent, fără  nicio referire concret ă  la abaterea re ţinută . 

Prin cele două  hotărâri judecătore ştl, autoritatea emitenfă  a actelor administrative a fost 
obligată  la plata unor daune morale şi a cheltuielllor de judecat ă  către func ţionaril publici. 

ş i 1n cazul clirectorului Direcţiei tehnice din perioada 01.09.2010 — 15.10.2012 (Popovici Nona) 
instanţele judecătore şti au constatat, prin sentin ţa civilă  nr. 638/02.04.2014 pronun ţată  de Tribunalul 
Galaţi in dosarul nr. 360/121/2013 şi respectiv decizia nr. 7742/22.10.2014 a Cur ţii de Apel Galaţi, 
(dosar având ca obiect anularea dispozi ţiilor nr. 908/15.10.2012 şi nr. 2871/14.11.2012) c ă  "ambele 
dispoziţii sunt total eliptice in ceea ce prive şte motivarea in concret de natur ă  să  se justifice eliberarea 
din funcţie a reclamantei şi acordarea preavizului, precum şi 1n ceea ce prive şte motivele ce au condus 
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la Incetarea raporturilor de serviciu al reclamantei. in fapt nu a fost o reorganizare a institu ţiei 
realitate s-a urm ărit exclusiv Indep ărtarea din func ţie a reclamantei". 

De asemenea, prin hotărâri judecătore şfi definitive, UATM Tecuci, prin primar, a fost ob14 
la plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporar ă  de muncă  şi a cheltuielilor de judecată  directon 
Poliţiei Locale Tecuci 1n perioada 11.03.2011 — 11.10.2012 (Popovici Cristian Drago ş), precum ; 
daunelor morale achitate referentului superior 1n cadrul reclamantei 1n perioada 24.05.199 
01.07.2013 (Vasiliu Cezarina Constan ţa). 

Instanţele de contencios au re ţinut caracterul nelegal al sanc ţiunilor disciplinare dispuse 
ordonatorul principal de credite, rezultat din motivarea instan ţelor care au anulat actele administral 
nelegale. 

in prezenta cauz ă, reclamanta a solicitat tragerea la r ăspundere patrimonial ă  a pârâtului Ţuc 
Gerhardt Daniel, fost primar al unit ăţii administrativ teritoriale, flind astfel, aplicabile dispozi ţiile 
254 Codul muncii, având In vedere c ă, prin Decizia In interesul legii nr.16/2016 pronun ţată  de ii-u 
Curte de Casaţie şi Justiţie s-a stabilit că  prevederile Codului muncii se aplic ă  inclusiv raportur: 
juridice dintre primar/viceprimar şi unitatea administrativ-teritorial ă, dacă  legi speciale nu cor 
dispoziţii specifice, inclusiv dup ă  incetarea mandatelor. 

Potrivit disp. art. 254 Codul muncii, „Salaria ţii răspund patrimonial, 1n temeiul nonneloi 
principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vin: 
1n legătură  cu munca lor". . 

Din interpretarea logico-gramatical ă  a acestor nonne juridice, 1n acord cu cele ce se arat ă  
mod constant 1n doctrină  ş i jurisprudenţă, rezultă  că, pentru antrenarea r ăspunderii patrimoniali 
salariatului faţă  de angaj ator, trebuie Indeplinite cumulativ mai multe cerin ţe: (1) s ă  existe o fa 
ilicită  a salariatului, fapt ă  constând 1n Inc ălcarea atribuţiilor, sarcinilor sau obliga ţii161-  de serviciu; 
fapta să  fi fost săvârş ită  cu vinovăţ ie, chiar şi sub forma celei mai simple culpe; (3) s ă  existe 
prejudiciu material suferit de angaj ator; (3)s ă  existe legătură  de cauzalitate Intre faptă  şi prejudiciu. 

Prin urmare, 1n analiza elementelor r ăspunderii patrimoniale a pârâtului din perioada 1n car 
exercitat func ţia de primar al Mun. Tecuci, trebuie avut ă  In vedere necesitatea îndeplinirii cumulativ 

7 13W.T4 următoarelor condi ţii i 	:-31art.254 Codul muncii: calitatea pârâtului (primar la momer 
faptelor); fapta ilicit -4 .-pkŢp-n*,  a pârâtului s ăvârşită  1n legătură  cu munca sa, respectiv 
Indeplinirea atribuţi ., 01,7de r ptirilaruhri`;'vinov ăţia acestuia; prejudiciul produs reclamantei; leg ătura 
cauzalitate intre fapia0ârâfu1'ui-::01prej4diciu1 produs. 

Lipsa oricăniirq.dintre':6Ste elemente inl ătură  răspunderea patrimonial ă . 
Obligaţia de ',4. 4ftd.dvedi -"1-rtn_rI-iirea tuturor acestor condi ţii revine reclamantei, In acord 

prevederile art. 272 dffi, (Odul-Mt‘fi, conform cărora: "Sarcina probei in conflictele de munc ă  rev 
angajatorului, acesta flind obtig ăt să  depună  dovezile 1n apărarea sa pân ă  la prima zi de infăţişare". 

In referire la prima condi ţie, instan ţa a reţinut că  fapta ilicită  a salariatului trebuie s ă  
săvârşită  In legătură  cu munca sa. Pentru stabilirea r ăspunderii patrimoniale, caracterul ilicit al far 
se analizeaz ă  in raport cu obligaţiile de serviciu. 

Reclamanta a invocat in cuprinsul cererii de chemare 1n judecat ă, existenţa faptei ilicite 
pârâtului consfând, In esen ţă, in decizii manageriale gre şite, luate in scopul Indep ărtării persoanelor ( 
funcţiile pe care acestea erau numite. . 

Analizând hotărârile judec ătoreşti pronunţate in dosarele nr.6793/121/2013, do 
nr.6208/121/2013, dosar nr.360/121/2013, dosar nr.7737/121/2012, dosar nr.4025/121/2013, instan ţ  
constatat că  pârâtul a emis, Intr-adevăr, acte administrative nelegale şi netemeinice, ce au fost anut 
de instanţele de contencios administrativ, reclamanta fiind obligat ă, 1n urma soluţionării aces 
dosare, să  achite numiţilor Mitruţ  Narciza, Constantin Mihai Liviu, Popovici Nona, Popovici Cristi 
Drago ş  şi Vasiliu Cezarina Constan ţa, diferite sume de bani, cu titlu de daune morale, drept 
salariale, desp ăgubiri, cheltuieli de judecat ă . 

Referitor la dosarul nr.5063/121/2014, instan ţa a constatat c ă  nu se poate stabili o fapt ă  ilicit 
pârâtului, prin ac ţiunea formulată, reclamanta, prin primar, Incercând s ă  obţină  obligarea numitu 
Finkelstain Eduard, la plata prejudiciului constatat prin Decizia nr. 42/25.11.2011 emis ă  de Curtea 
Conturi. Prin urmare, nu s-ar fi pu-tut re ţine, in această  situaţie, că  pârâtul a luat o decizie manageri: 
gre şită, aşa cum a susţinut reclamanta, in lipsa administr ării oricărui probatoriu 1n acest sens. De alt1 
pretinsul prejudiciu din acest dosar, concretizat In cheltuieli de judecat ă  stabilite 1n sarci 
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reclamantei, in ua respingern cererii de chemare In judecat, flu a fost at In vedere mci in cadil 
auditului finaniar finahzat prin emiterea Deeiziei nr 24/2015 a Curtn de Contun Galati 

In concluzie, s-a reinut sub aspectul caracterului ,,ilicit" al faptei, emiterea de cätre pârât a 
raportului de evaluare a doamnei Mitn4 Nareiza nr.83125.06.2013 a performanelor profesionale 
individuale - secretar al municipiului Tecuci In perioada 03.03.1997 - 16.07.2013, cat §i dispoziiei 
nr.1254/25.06.2013, a dispoziiei de sanclionare nr. 977/19.10.2012 a numitului Constantin Mihai 
Liviu, a dispoziii1or nr. 908/15.10.2012 i nr. 2871/14.11.2012 de eliberare din functie  a nuinitei 
Popovici Nona, a dispozitiei nr.457/10.09.2012 privind pe numitul Popovici Cristian-Drago, dar § i 
neplata drepturilor salariale cuvenite numitei Vasiliu Cezarina Constana. 

De asemenea, s-a reinut, fapta omisivt a pârâtului de a nu dispune mAsurile necesare, pentru 
achitarea de bunA-voie a sumelor dispuse In favoarea persoanelor anterior mentionate, ceea ce a atras 
obligarea reclamantei la plata unor cheltuieli de executare silitä, aceasta reprezentand o Incälcare a 
obligaiilor pãrâtului, In calitatea sa de ordonator principal de credite, astfel cum sunt prevzute de 
dispozitiile legale, respectiv disp. art. 63 aim. (1) lit. c) din Legea nr 215 /2001. 

Apàrarea parâtului In sensul cA, la nivelul oricärei unitati administrativ-teritoriale exisffi un 
aarat de specialitate care supravegheazä áctivitatea institutiei, flu este de naturd a InlAtura vinovAia 
aeestuia. Acesta Intrueât pârâtul, actionând  In temeiul art.63 aiin.(5) lit. e din Legea nr.215/2001 
(forma In vigoare la data exercitàrii mandatului säu de primar), avea obligaia exercitärii atributiilor de 
a numi, sanciona i dispune suspendarea, modificarea i Incetarea raporturilor de serviciu sau, dupà 
caz, a raporturilor de muncà, In condiiile iegii, pentru personalul din cadrul aparatuiui de specialitate, 
precum §i pentru conducätorii institutiilor §i servieiilor publice de interes local. 

In referire la earacterul cert al prejudiciului, instana a retinut Ca, prin decizia nr.24/20 15 emisã 
de Curtea de Conturi a României, s-a stabilit a valoare estimativã a prejudiciului de 132.049 lei (f.27), 
reprezentand daune morale, cheltuieli de judecatä, dreptüri salariale i contribuii de asigur.ri sociale 
aferente acestora. 

Prin Raportul privind modul de ducere la Indeplinire a mäsurilor dispuse prin aceastä decizie 
(f.40), s-a stabilit a valoare a prejudiciului de 239.9 17,86 lei. 

Prin cererea de chemare In judecatà, s-a indicat un prej udiciu In cuantum de 198.545,86 lei, 
frã ca reclamanta sä arate modul de calcul al acestei sume i farã sä precizeze de ce existä diferente 
Intre sumele reinute In actele de audit i suma pretinsã pârâtului. 

A sustinut reclamanta Ca valoarea abaterii constatate a fost stabilitä prin procesul-verbal 
nr.27379/PJ/16.07.2015- cap.I pct.I.4.5., InsA acest proces-verbal flu a fost depus la dosarul cauzei. 

Este adevärat cä reclarnanta a depus la dosarul cauzei referatul nr.62143/R/12.07.2018 (f.46), 
care evidentiazA plAtile efectuate atât càtre niimiMitrut Narciza, Constantin Mihai Liviu, Popovici 
Nona, Popovici Cristian-Drago, Vasihu ikifijc cat i cAtre numitul Finkelstein Eduard 
Insä, pe iângà faptul cà fapta ilicitä apârâtI,ur a fost dovedith, in ceea ce privete litigiui cu ultima 
persoanà, mci din acest Inscris flu rezultä uni d 1 545,86 lei, ci o sumA mai mare 

Desigur cA prejudiciul stabilit prne 	24/015 a Camerei de Conturi Galati a fost doar 
estimat, la momentul emiterii acesteia, p\ 	iô 	ët 	icret urmând a fi stabilit in urma achitärii 
tuturor obligaii1or de p!atä de càtre rec'I 	 Indreptäite, In urma so1ution.rii 
dosarelor nr.6793/121/201 3, dosar nr.6208/I 	]'dsar nr.360/121/201 3, dosar nr.7737/121/2012, 
dosar nr.4025/121/201 3. 

Insä, reclamanta s-a limitat la a invoca un proces-verbal - pe care nu 1-a depus la dosarul cauzei 
i la depunerea unor ordine de platä - pe care nu le-a centralizat, din referatul nr.62143/R/12.07.2018 

(f.46) nerezultând suma de 198.545,86 lei. 
In aceste condiii, in care reclamanta flu a precizat modul de calcul al sumei de 198.545,86 lei, 

instanta nu a putut decât sa constate Ca prejudiciul flu IndepIinete conditia de a fi cert. Or, pentru a se 
angaja raspunderea patrimoniala a pârâtului, prejudiciul trebuie sã fie unul real i cert - In sensul cã 
prejudiciul trebuie sà fie efectiv i sA fie determinat, reclamanta find obligata la dovedirea acestuia in 
mod concret cu Inscrisuri, documente, acte care sà constate acest prejudiciu efectiv suferit. 

Aceastã Imprejurare face de prisos analiza celeilalte conditii necesare pentru atragerea 
raspunderii patrimoniale a pâratului - legatura de cauzalitate Intre prejudiciu §i fapta ilicita a aeestuia, 
jar neIntrunirea cumuiativä a acestor conditii impune respingerea cererii de chemare In judecata, ca 
find neIntemeiatà. 
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Váznd solutia care a fpst pronuntatd in cauzä, instana a apreciat cä pârâtul flu se aflä in culpà 
proce;uala, astfel Incât cererea reclamantei privind obligarea acestuia la plata cheltuielilor de judecatä 
a fost respinsa, ca neIntemeiatã. 

Insã, In conformitate cu dispoziii1e art. 453 aim. (1) Cod proc. civilä, reclamanta a fost obligata 
sä plãteasca pârâtului cheltuieli de judecatä, reprezentãnd onorariu avocat. 

Raportat la complexitatea redusä a cauzei, aceasta find solutionatä In trei termene de judecatä 
doar din cauza cererii pârâtului de amãnare pentru a fi studiate Inscrisuri pe care, de aitfel, acesta le 
cunotea sau trebuia sa le cunoascä - find emise sau adresate chiar In timpul mandatului säu de 
primar, precum i la munca efectiv Indeplinitä de avocat, faä de numärul redus al pärtilor §i al 
probelor administrate, onorariul In sumà de 2500 lei este vàdit prea mare, aa Incât 1-a redus la 1000 
lei, potrivit art. 451 aim. (2) Cod proc. civilä. Pe cale de consecintã, reclamanta a fost obligatà la plata 
cätre pârât a sumei de 1000 lei, cu titlu de cheituieli de judecatä, reprezentãnd onorariu avocatial  astfel 
cum a fost redus. 

Impotriva acestei sentinte a declarat apel reclamanta Unitatea Administrativ Teritorialá 
Municipiul Tecuci - prin Primar, criticând solutia pronunatä de Tribunalul Galati sub urmätoarele 
aspecte: 

Prin decizia nr. 24/16 julie 2015 Curtea de Conturi a•Romániej - Camera de Conturi Galati a 
reinut la mäsura nr. 13 prejudiciile aduse patrimoniului apelantei In sumä de 198.545, 86 lei. Instanta 
de fond, thrà a intra in cercetarea fonduiui cauzei, nu a analizat condiTiile raspunderii pentru 
prejudiciile cauzate apelantei. 

Faptele iljcite ale pârâtului Tuchel Daniel Gerhardt constau in faptul Ca emis dispoziii ce s-au 
constatat, ulterior, prih,h j.decatoreti, a fi nelegale. Acesta a emis decizia numitei Mitrut 
Narcisa, decizie prin caiis-a itat functionarului public nelndephnirea unor obhgatn ce nu aveau 
acoperire In fisa postuijii 

Pârâtul a disps QTiberaea d'in functia pubhcã a numitului Constantin Mihai Liviu, In mod 
nelegal, prin dispoiañr 1268/1, E7 2013, fapt confirmat prin anularea actuiui administrativ i 
reintegrarea In functiIin\itã anterior Nu a respectat la emiterea deciziei de Incetare a raporturilor de 
serviciu a numitului ontantin Mihai Liviu prevederile legale, In sensul cà flu a fcut dovada 
cercetärii prealabile a fapièi;fá motivat decizia de incetare a raporturilor de serviciu. 

Prâtu1 nu a declarat calea de atac a recursului In dosarul nr. 9321/121/2012, find creat 
prejudiciui retinut de Curtea de Conturi In cuantum de 1500 lei. De asemenea, pârâtul a emis o decizie, 
ffirA a fi motivatä in concret, prin care a dispus eliberarea din functie a numitei Popovici Nona. Din 
cauza faptului ed parâtul a emis aceastä dispoziie neiegala, reclarnanta UAT Tecuci a fost obligata la 
plata unei despagubiri egale cu salarii!e indexate cu indicele de inflatie, de la data eliber.rii din.functie 
a numitei Popovici Nona pânà la data reintegràrii, Impreunà cu plata cheltuielilor de judecatä. 

o aitä fapta a pârâtului constä In faptul ca a manifestat un comportament catalogat ca find 
abuziv, prin neexercitarea de cätre pârât a drepturilor si oblig4iilor cu buna-credin;a In priVina 
numitei Vasiiiu Cezarina, In sensul cä a interzis acesteia dreptul la sänätate thrä un text de lege. Prâtu1 
a refuzat pe o perioada Indeiungata sä acorde drepturile salariale In baza concediilor medicale 
prezentate de cätre Vasiliu Cezarina. Pãrâtul nu a formulat nicio apärare in cadrul procesului prin care 
sà justifice neplata la scadentä a acestor drepturi cuvenite. Fapta ilicitä constä In crearea prejudiciu!ui 
apelantei, aceasta find obligata sä suporte prejudiciui moral In suma de 2.500 lei numiti Vasiliu 
Cezarina. 

o altä fapta arätatä de cätre apelantä constä in nedispunerea de mäsuri In vederea recuperarii 
prejudiciuiui, fapt retinut  si de cätre auditorii publici prin procesul-verbal nr. 27379/16 julie 2015. 

Nu a dispus nici achitarea sumelor obtinute prin hotärâri judecätoreti motiv pentru care In 
unele cazuri s-a procedat la recuperarea sumelor prin intermediui birourilor de executori judecätoreti, 
UAT Tecuci suportând astfei cheltuielile de executare. 

In concluzie, pentru toate sentintele civile mentionate  in cererea de chemare In judecatä vina 
apa4ine pârâtului care a emis dispoziii de eiiberare din functie  ffirà temei legal, pe de o parte, si thrA a 
f fundamentate aceste decizii greit luate, pe de altä parte, dorind, in realitate, eliberarea angaj4ilor 
din functie. 
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Nu pot fi retinute  apärärile prâtului, potrivit cärora documentele justificative erau verificate in 
prealabil de serviciul contabilitate si control financiar preventiv pentru cd aceste apäräri flu Inläturä 
vinova4ia pârâtului. 

Raportat la cele reinute de prima instantà, potrivit cärora prejudiciul nu are un caracter cert In 
dosarul nr. 5063/121/2014 a arátat apelanta cá instanta de fond nu a trecut la analizarea celorlalte 
conditii pentru rãspunderea patrimonialä, respectiv legatura de cauzalitate, culpa. Considerä cä 
reclamanta a fcut dovada prejudiciului produs prin Inscrisurile depuse la dosar. Este intrunita conditia 
caracterului cert, având In vedere Ca sunt ataate sentintele prin care UAT Tecuci a fost obligata la 
plata cheltuielilor de judecatä §i despagubirilor. 

Pentru toate aceste considerente, a solicitat reclamanta-apelanta admiterea apelului Impotriva 
sentinei civile nr. 1.037/3 octombrie 2019, pronunata de Tribunalul Galati, cu consecina schimbrii 
In tot a sentintei apelate, iar, In rejudecare, admiterea aciunii, aa cum a fost formulatä si obligarea 
pârâtului la plata Intregului prejudiciu dovedit de cätre reclamantä. A solicitat apelanta obligarea 
pârâtului la plata cheltuielilor dejudecatä in fond si In apel. 

In drept a invocat apelanta dispoziiile deciziei nr. 16/2016 pronuntata de malta Curte de 
Casatie si Justitie, art. 254 din Codul Muncii. 

Intimatul Tuchel Daniel Gerard nu a formulat Intâmpinare In faza procesuala a apelului. 
Examinând actele si lucrärile dosarului, sentinta apelatä prin prisma motivelor 

dispoziii1or legale incidente In cau.zä, Curtea re'ine urmätoarele: 
Prin cererea de chemare in judecatä reclamanta Unitatea Administrativ Teritorialà a 

Municipiului Tecuci a chemat In judecatä pe pârâtul Tuchel Daniel Gerard pentru a fi obligat la plata 
prejudiciului In sumä de 198.545,86 lei, reprezentnd prejudiciu cauzat instituiei. Reclamanta a 
solicitat si obligarea pârâtului la plata majorärilor de Intârziere si a foloaselor nerealizate aferente 
sumei solicitate, sumã actualizata pãnä la data pIaii efective. 

Prejudiciul solicitat de reclamantä in primul dosar indicat este In sumä de 4600 lei, dosarul nr. 
6793/121/2013. 

Prejudiciul creat reclamantei prin acest dosar sunt cheltuielile de judecata pe care reclamanta a 
fost nevoitä sà le pläteascä, In suma de 4600 lei, plätit prin Ordinul de platä nr. 180/24.02.2015. 
Sentinta pronuntata In dosarul nr. 6793/121/2013, de Tribunalul Galati, este ataatä la dosar - fila 55; 
aceastä sentir4a a ramas definitivä prin decizia nr. 7947/4.11.2014, pronuntata  de Curtea de Apel 
Galati - Secia Contencios Administrativ si Fiscal, decizie prin care au fost respinse ca nefondate 
recirsurile declarate de Unitatea Administrativ Teritorialä a Municipiului Tecuci si Primarul 
Muniipiului Tecuci Prin aceastä sentintä a fost admisä In jrte actiunea reclamantei Mitrut Narciza 
In contradictoriu cu Unitatea Administrativ Teritoriala a rji Tecuci, a fost anulat raportul de 
evaluare nr. 83/25.06.2013 i a fost obligat pârâtul Pkh Nlui Tecuci sä Intocmeasca Un 
nou raport de evaluare pentru reclamantã A fost ani1 	is it 	, 254/25 lunie 2013, emisã de 
pârâtul Primarul Municipiului Tecuci Prin aceastà tintä tolflata UAT Tecuci sä pläteascä 
reclamantei suma de 3 100 lei cheltuieh de judecata, reprezentâ4,.pioiu  avocat ales si taxä judiciarä 
de timbru. Prin decizia pronun;ata de Curtea de ApeI\Gala;i a fost cfljata UAT municipiului Tecuci 
la plata cheltuielilor de judecata cätre intimata Mitrit arcizaT1aima de 1500 lei, cheltuieli de 
judecatã. 

Constatãm cä UAT Tecuci a fost obligata sà plateasca cheltuielile de judecatä cãtre Mitrut 
Narciza in sumä de 4600 lei, In baza culpei procesuale. Prin urmare, reclamanta UAT a fost nevoita sã 
plateascä unui fost salariat suma de 4600 lei cheltuieli de j udecata. S-a constatat prin sentina amintitä 
ca a fost emis un raport de evaluare nelegal prin faptul cä flu i se poate imputa functionarului 
neindeplinirea unor obligaii ce nu au acoperire In fia postului sau In lege. Culpa prâtului Daniel 
Gerard Tuchel este dovedita prin cele doua sentinte ataate, lar prejudiciul are caracter cert si este 
dovedit prin faptul cä reclamanta UAT a platit prin ordin de plata suma de 4600 lei cheltuieli de 
judecatä catre Mitrut Narciza. 

In al doilea dosar, pentru care s-a solicitat un prejudiciu, indicat In cererea de chemare In 
judecatä este 6.208/121/2013. Reclamanta a solicitat suma de 31.801 lei, prejudiciu cauzat de pârât 
prin faptul cä aceastä sumä a fost platitä cätre Constantin Mihai Liviu care a câtigat In instanta. 
SentinTa pronunata de Tribunalul Galati In dosarul nr. 6208/121/2013 se aflà la fila 121 din dosarul de 
fond. 

[4] 
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Prin aceast ă  sentinţă  s-a dispus anularea dispozi ţiei nr. 1268/1.07.2013, de Incetare 
raporturilor de serviciu ale reclamantului, emis ă  de pârâta UAT Tecuci. A fost dispus ă  reintegra] 
reclamantului pe func ţia deţinută  anterior emiterii dispozi ţiei nr. 1268/2013 şi a fost obligată  pârâta 
achite reclamantului o desp ăgubire egal ă  cu salariile reactualizate şi indexate şi celelalte drepturi 
care a fost lipsit de la data incet ării raporturilor de serviciu şi până  la reintegrarea efectiv ă. Acea 
sentinţă  pronunţată  de Tribunalul Galaţi a rămas definitivă  prin respingerea recursului declarat 
Municipiul Tecuci prin Primar şi UAT Tecuci (fila 128). Instan ţa de fond a anulat aceast ă  dispoziţie 
eliberare din func ţie, având 1n vedere c ă  nu s-a dovedit In cauz ă  că  atribuţiile salariatului s-
modificat. Prin urmare, se re ţine că  a fost emisă  o dispozi ţie nelegală  de incetare a raporturilor 
serviciu. Reclamanta UAT Tecuci a făcut dovada cheltuielilor efectuate şi plătite cu această  senth 
către cel care a câ ştigat in instanţă  prin ordinele de plată  depuse la filele 129 - 135. Prin urmare, se fa 
dovada prejudiciului solicitat de c ătre reclamant ă  1n suma de 31.801 lei. • 

Utmătoarele două  dosare pentru care se solicit ă  un prejudiciu de către reclamant ă  sunt dosai 
nr. 8570/121/2012 şi dosarul nr. 9321/121/2012. Reclamanta nu a depus sentin ţele la dosar şi nu 
făcut dovada condi ţiilor răspunderii patrimoniale a pârâtului, respectiv nu şi-a dovedit prejudicii 
culpa pârâtului, leg ătura de cauzalitate, astfel c ă , cu privire la aceste dosare, preten ţiile vor fi respinse 

Un alt dosar in care s-a solicitat prejudiciul este dosarul nr. 360/121/2013. Sentin ţa pronunţe 
In dosarul 360/121/2013 a Tribunalului Gala ţi se află  la dosar fila 65 şi următoarele. Sentinţa a răm 
definitivă  prin respingerea recursului declarat de c ătre Primarul Municipiului Tecuci şi pârâta UP 
Tecuci. Prin această  sentinţă  au fost anulate dispozi ţiile nr. 908/15 octombrie 2012 şi nr. 2.871/ 20 .  
emise de Primarul Municipiului Tecuci. S-a dispus reintegrarea reclamantei Popovici Nona pe 
funcţie de conducere echivalent ă  funcţiei de şef serviciu grad 2, iar pârâta UAT Tecuci a fost obliga 
la plata d,e desp ăgubiri reprezentând drepturi salariale ce i se cuveneau reclamantei, drepturi indexa 
cu indicele de inflâ ţie la zi de la_data eliberării din funcţie şi până  la data reintegrării efective. , 

Pârâta UAT Tecuci alfo' s.t.obligată  la plata cheltuielilor de judecat ă  1n sumă  de 2.500 lei, i 
prin decizia pronun ţată  in•rechr's a fost 'Oligat ă  la plata sumei de 1500 lei, cheltuieli de judecat ă . ( 
privire la prejudiciul procluş:!recianiarrkei -CJ::4Ţ  Tecuci rezultă , din ordinele de plată  depuse la dosar fi 

), 108 şi următoarele, că  reci*arit4Oectu4 ' heltuid 	um i in s ă  de 100.202 lei, reprezentând prejudic 
plătit către persoana care a.. -,•âşti , i`ii jri ţ

t 
. Popovici Nona, contribu ţii către bugetul de stat aferen 

acestor desp ăgubiri, precurne. -\Ifui4d;e" executare silit ă . 
Culpa pârâtului a fosf' :,..0:- _) ■::"P' fin sentin ţa pronunţată  de Tribunalul Galaţi nr. 638/2.04.201 

pronunţată  in dosarul 360/121/2013, respectiv faptul c ă  a fost concediată  o persoană  fără  a fi organiz 
un examen de c ătre angajator şi faptul că  a fost desemnată  arbitrariu concedierea unui func ţionar făi 
selec ţie. 

Prin urmare, şi cu privire la acest dosar reclamanta a făcut dovada culpei pârâtului 
prejudiciului suferit de c ătre reclamant ă  şi a legăturii de cauzalitate dintre cele dou ă, motiv pentru cal 
prejudiciul solicitat cu privire la acest dosar este intemeiat. 

Un alt prejudiciu solicitat prin cererea de chemare in judecat ă  este cel din dosarul n: 
7737/121/2012 prin care reclamarita a solicitat cheltuieli de judecat ă  in sumă  de 500 lei şi suma de 74 
lei cheltuieli plătite către Popovici Cristian Drago ş , sentinţă  pronunţată  1n dosarul nr. 7737/121/201 
ce se afi ă  la fila 136 din dosarul de fond. 

Din decizia pronun ţată  de Curtea de Apel Gala ţi In dosarul 7737/121/2012, aflat ă  la fila 140 di 
dosarul de fond, rezultă  că  sentinţa a fost modificată, a fost admis recursul, a fost modificat ă  sentinţ  
recurată  in tot şi, în rejudecare, a fost admis ă  acţiunea şi s-a anulat dispoziţia nr. 457 emisă  d 
autoritatea pârât ă, aceasta fiind obligat ă  să  restituie reclamantului sumele de bani re ţinute 1n baz 
acestei dispozi ţii. Pârâta a fost obligat ă  să  plătească  reclamantului suma de 500 lei, cheltuieli d 
judecată  la instanţa de fond. Din con ţinutul deciziei nr. 7998/6.11.2014, pronun ţată  de Curtea de Ape 
Galaţi, nu rezultă  că  Unitatea Administrativ Teritorial ă  Tecuci a suferit vreun prejudiciu din cauz 
culpei pârâtului din prezenta cauz ă, motiv pentru care Curtea apreciaz ă  că  sunt nefondate preten ţiil 
reclamantei referitoare la dosarul nr. 7737/121/2012. 

Cu privire la dosarul 6210/121/2013 men ţionat 1n cererea de chemare 1n judecafă  reclamanta ; 
solicitat obligarea pârâtului la plata prejudiciului suferit de UAT Tecuci in sum ă  de 47.659 lei 
reprezentând desp ăgubirile pe care reclamanta a fost nevoit ă  să  le plătească  în executarea acestu 
dosar. Sentinţa pronunţată  in dosarul nr. 621/121/2013 se afl ă  la fila 147 din dosarul de fond şi are nr 
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, 1:\ 
1757/21- decizia fiind pronun ţată  de Curtea de Ape• Gala ţi - Secţia Contencios Administrativ 

Prin -această  decizie a fost anulat ă  dispoziţia nr. 1267/1 iulie 2013 emis ă  de Primarul 
icipju 	s-a dispus reintegrarea reclamantei Vasiliu Cezarina Constan ţa pe funcţia• 

deţi i ut 	cjk miterii dispozi ţiei si a fost obligat pârâtul s ă  achite reclamantei o desp ăgubire egală  
cu sa 	aetualizate si indexate si celelalte drepturi de care a fost lipsit ă  de la data incetării 
raportnrilt 	muneă  şi pană  la reintegrarea efectiv ă. A fost obligat intimatul Primarul Municipiului 
Tecuci,Plătească  recurentei suma de 1000 lei cheltuieli de judecat ă . 
in co le deciziei pronunt,ate rezultă  că  actul anulat de c ătre instanţă  a fost emis făra-
respectate-â÷oriiielor legale, motiv pen-tTu care se re ţine că  i prin prezenta decizie se face dovada 
culpei pârâtului. Cu privire la prejudiciul suferit de reclamant ă  în cauză  se face dovada achit ării 
despăgubirilor, potrivit filei 152 şi următoarele din dosarul de fond, unde se afl ă  ordinele de plată, prin 
care reclamanta a plătit persoanei care a câ ş tigat in justi ţie despăgubirile, precum i contribu ţiile la 
bugetul de stat. 

Reclamanta a mai men ţionat in cererea de chemare în judecat ă  din dosarul 4025/121/2013, fără  
insă  să  depună  la dosar sentin ţa sau decizia civil ă  pronunţată  Probabil această  menţiune este o preluare 
dintr-o altă  cerere de chemare 'in judecat ă  i nu are nicio legătură  cu obiectul prezentului dosar. Nu s-a 
făcut dovada prejudiciului cu privire la acest dosar, motiv pentru care preten ţiile reclamantei din acest 
dosar vor fi respinse. 

Cu privire la dosarul nr. 5063/121/2014, la dosarul de fond se afl ă  sentinţa civilă  nr. 
437/9.04.2015 pronunţată  de Tribunalul Galaţi. In acest dosar Curtea re ţine că, din considerentele 
sentinţei, nu rezultă  că, In speţă, pârâtul Ţuchel Daniel Gerhardt are vreo culp ă  in producerea acestui 
prejudiciu. Prin ac ţiunea Inregistrată  pe rolul Tribunalului Gala ţi, reclamanta UAT municipiul Tecuci a 
Incercat să  solicite pârâtului Finkelstain Eduard plata sumei de 1.097.970 lei, reprezentând drepturi 
salariale acordate func ţionarilor publici i personalului contractual in perioada ianuarie 2009 - 
decembrie 2009, precum Ş  foloasele nerealizate aferente. Ac ţiunea a fost respinsă  ca nefondată. 
Sentinţa este definitiv ă  prin decizia civilă  nr. 165/20.10.2015 a Cur ţii de Apel Galaţi. Nu se poate 
vorbi că  pârâtul Ţuchel Daniel Gerhardt este in culp ă, iar considerentele primei instanţe din sentinţa 
apelată  sunt corecte. 

• Faţă  de toate aceste considerente, instan ţa apreciază  că  sunt Intrunite condi ţiile prevăzute de art. 
254 din Codul Muncii. in speţă, prejudiciul este dovedit de c ătre reclamantă  prin ordinele de plată, aşa 
cum sunt ele depuse la dosar. Culpa pârâtului este dovedit ă, aşa cum am arătat mai sus, prin luarea 
unor măsuri nelegale de c ătre pârâtul Ţuchel Daniel Gerhardt, iar leg ătura de cauzalitate dintre fapta ş i 
prejudiciu este dovedită . Pârâtul 'in calitate de primar avea calitatea de ordonator de credite, potrivit 
dispoziţiilor art. 63 alin. 4 din Legea nr. 215/2001 i era reprezentant al Unit ăţii Administrativ 
Teritoriale. 

Apărarea pârâtului in sensul c ă  toate actele aveau i viza compartirnentului de contabilitate nu 
este de natură  să  exonereze pe pârât de r ăspundere. 

Faţă  de aceste considerente, adtmând toate prejudiciile, a şa 	sunt ele indicate la fila 47 şi 
dovedite cu ordinele de plat ă  menţionate mai sus, rezult ă  un prejudiqtu@lyaloare .totală ,de 184.938,86 
lei. Această  sumă  rezultă  şi prin raportare la ceea ce a cerut pune;40:rec1amantwprin cererea de 
chemare în judecată  

Potrivit art. 451 al. 2 Cod procedură  civilă  instanţa va reduce oridrarint ' ăvocatului apelantei 
având 1n vedere contribu ţia efectivă  a acestuia, mtmca prestat ă, calitatea lucrărilor depuse la dosar. 
Instanţa de fond a avut dificult ăţi reale în calculul prejudiciului tocmai din cauza situa ţiei de fapt 
neclare arătate de avocat 1n cererea de chemare In judecat ă  Măsura luată  de instanţă, de reducere a 
onorariului avocatului, nu va avea nici un efect asupra raporturilor dintre avocat şi clientul său. 

PENTRU ACESTE MOTIVE 
iN NUMELE LEGII 

DECIDE 

Admite apelul declarat de reclamanta UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIAL Ă  
MUNICIPIUL TECUCI - PRIN PRIMAR, cu sediul profesional la Cabinet avocat Irina-Lumini ţa 
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din Galaţi, 	 impotriva sentinţei civile 
1,037103.10.2019 pronun ţată  de Tribunalul 

Schimbă în parte sentinţa civilă  nr. 1037/03.10.2019 pronunţată  de Tribunalul Galaţi, 1n sens 
' că : 

Admite in parte ac ţiunea formulată  de UAT Tecuci. 
Obligă  pe părătul Ţuchel Daniel Gerhardt s ă-i plătească  reclamantei suma de 184.938,86 1( 

reprezentând prejudiciu. 
Menţine dispoziţiile instanţei de fond referitoare la excep ţia prematuritaţii. 
Obligă  pe pârât să-i plătească  reclamantei suma de 500 lei cheltuieli de judecat ă  reduse. 
Definitivă . 
Pronunţată  1n şedinţa publică  de la 29 Ianuarie 2020. 

Preşedinte, 	 Judecător, , 	 Judecător, 
Mihaela Neagu 
	

Alina Savin 

( 

40, 

, 
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