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astăzi fiind amânat ă soluţionarea apelului declarat de reclamanta UAT MUNICIPIUL
TECUCI PRIN PRIMAR CATALIN CONSTANTIN HURDUBAE, cu sediul procesual ales la
C.I.A. „Irina Stanciu", cu sediul In mun. Galaţi,
,
in
contradictoriu cu pârâtul TUCHEL DANIEL GERHARDT, cu domiciliul in mun. Tecuci,
, Impotriva sentinţei civile nr. 618/27.05.2019 a Tribunalului
Galaţi.
Dezbaterile orale au avut loc 1n şedinţa publică din 20.02.2020 şi s-au consemnat 1n
Incheierea de şedinţă din acea dat ă, care face parte integrant ă din prezenta hotărâre, când instanţa in
temeiul dispoziţiilor art.396 alineat 1 Cod procedur ă civilă a amânat pronunţarea la datâ de
25.02.2020.
CURTEA
Pentru

•

Asupra apelului inregistrat la Curtea de Apel Gala ţi — Secţia conflicte de munc ă şi asigurări
sociale sub nr.2321/121/2018;
Examinând actele şi lucrările dosarului constată următoarele:
Prin sentinţa civilă nr. 618/27.05.2019 pronun ţată de Tribunalul Galaţi, a respins excepţia
prematurităţii, ca fiind hefondat ă .
din dosarul conex nr.
A respins ac ţiunea din dosarul nr. 2321/121/2018, dar
2620/121/2018, formulat ă de reclamanta UAT MUNICIPIUL TECUCI PRIN PRIMAR CATALIN
CONSTANTIN HURDUBAE, in contradictoriu cu pârâtul TUCHEL DANIEL GERHARDT, ca
fiind nefondate.
A obligat pe reclamant c ătre pârât la plata sumei de 2500 lei cu titlu de cheltuieli de
judecată.
Pentru a pronunţa aceast ă hotărâre au fost avute in vedere urm ătoarele:
Prin acţiunea Inregistrat ă sub nr. 2321/121/2018, reclamanta UAT Municipiul Tecuci, 1n
contradictoriu cu pârâtul Gerhardt D. Tuchel, a solicitat instan ţei ca prin hotărârea pe care o va
pronunţa, să se dispună obligarea pârâtului la plata sumei de 105000 lei reprezentând prejudiciu
cauzat 1n dauna institu ţiei, obligarea pârâtului la plata major ărilor de intârziere actualizate pân ă la
data plăţii efective precum şi obligarea la plata cheltuielilor de judecat ă.
in motivarea în fapt a cererii, reclamanta a ar ătat că prin Decizia nr 10/17.08.2015 Curtea
de Conturi a României, Camera de Conturi Gala ţi, a reţinut la măsura 10 prejudiciul patrimoniului
entităţii In sumă de 105.000 lei, compus ă din amendă contravenţională aplicată de către IJSC in
cuantum de 3000 de lei, amend ă contravenţională in sumă de 1000 de lei, achitat ă de 2 ori, precum
şi amendă contravenţională aplicată de către Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice in cuantum
de 100.000 lei - achitată prin ordinul de plată 82/25.01.2016.
A apreciat reclamanta c ă fapta ilicit ă a fost constatat ă de către Curtea de Conturi prin
decizia 10/17.08.2015, vinov ăţia fiind dată de rămânerea în pasivitate a pârâtului , prin indeplinirea
1n mod defectuos a sarcinilor ceIi reveneau.
in drept, reclamanta a invocat art. 14 alin 4 din legea nr.273/2006, art.36 alin. 3 lit.b şi art.
63 din Legea nr.215/2001 republicat ă In 2007, art.1357-1371 din codul civil.
in dovedirea cererii, reclamanta a solicitat administrarea probei cu inscrisuri (filele 22-103).
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A solicitat judecarea cauzei şiin lipsă.
Pârâtul Ţuchel Gerhard Daniel a depus Intâmpinare prin care a invocat excep1 .
prematurităţii introducerii acţiunii iar pe fond respingerea cererii•ca nefondat ă. A solicitat
asemenea conexarea dosarului 2620/121/2018 la dosarul 2321/121/2018, aflat î» aceea şi etap ă
procesual ă, cu aceleaşi părţi şi acelaşi obiect.
in motivare a ar ătat c ă în conformitate cu dispozi ţiile art. 33 alin 3 din ,Legea 94/1992,
ordonatorul primar de credite, respectiv reclamanta, ar fi trebuit s ă dispună măsuri pentru evaluarea
exactă a prejudiciului estimat de c ătre curtea de conturi,apreciind c ă simpla formulare a cererii de
chemarein judecat ă nu este 1.‘ndestul ătoare pentru stabilirea concret ă a prejudiciului constatat.
Consider ă că nu sunt Indeplinite elementele r ăspunderii civile delictuale, motiv pentru care
solicită respingerea cererii de chemare in judecat ă.
A solicitat administrarea probei cu inscrisuri.
Instanţa a incuviinţat pentru p ărţi proba cu Inscrisurile apreciind c ă este admisibil ă şi poate
duce la soluţionarea cauzei potrivit art. 258 raportat la art. 255 Cod de procedur ă civilă.
Analizând cererea, prin prisma sus ţinerilor părtilor, a probatoriului administrat şi a
dispoziţiilor legale incidente in cauza, instan ţa reţine următoarele:
Cu privire la excep ţia conexit ătii, prin incheierea nr 26/22.03.2019, instan ţa a admis
excepţia invocată şi a dispus trimiterea dosarului 2620/121/2019 la prezentul dosar.
Instanţa a avut in vedere potrivit Deciziei nr. 16/2016 a ICCJ, pronun ţată Intr-un recurs in
interesul legii, 1n interpretarea şi aplicarea unitar ă a dispoziţiilor art. 1, art. 231 şi art. 278 alin. (2)
din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicat ă, cu modific ările şi completările ulterioare, art. 55
din Legea nr. 393/2004 privind Statutul ale şilor locali, cu modific ările şi completările ulterioare, art.
2 alin. (1) lit. f) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modific ările şi completările
ulterioare, şi art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul func ţionarilor publici, republicată, cu
modificările şi complet ările ulterioare, prevederile Codului muncii se aplic ă raporturilor juridice
dintre primar/viceprimar şi unitatea administrativ-teritorial ă, dac ă legi speciale nu conţin dispoziţii
specifice, inclusiv dup ă Incetarea mandatelor.
Or, în cauză, reclamanta a solicitat tragerea la r ăspundere patrimonial ă a pârâtului Ţuchel
Gerhardt Daniel, fost primar al unit ăţii administrativ teritorial ă, fiind astfel aplicabile dispozi ţiile
art. 254 Codul muncii, iar procedura prev ăzută de art. 251 Codul muncii este obligatorie a fl
parcurs ă 1n cazul răspunderii disciplinare.
Astfel, potrivit art. 254 alin 1 din Legea nr. 53/2002 privind Codul Muncii „Salariaţii
răspund patrimonial, in temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, pentru
pagubele materiaie produse angajatorului din vinaşi in legătură cu munca lor."
Din interpretarea acestor dispozi ţii, pentru antrenarea r ăspunderii patrimoniale a angajatului
este necesar ă Indeplinirea cumulativ ă a mai multor condiţii, respectiv existenţa unui contract de
muncă valabil Incheiat, calitatea de salariat la unitatea p ăgubită, existenţa unui prejudiciu creat
patrimoniului angajatorului, fapta•ilicit ă şi personal ă a salariatului s ă fie s ăvârşită 1n legătură cu
munca sa, rap. ortul de cauzalitate iritttr4Qpta ilicit ă şt prejudiciu şi vinovăţia salariatului.
in ceea ce pârâtului Ţuchel Gerhardt Daniel, instan ţa a avut în vedere
că reclamanta nu a idetWt=o îiet, expunând situa ţia de fapt de unde se pot deduce mai
multe fapte pe care i leţiVp;;.¥4âtuliT şi concluzând 1n sensul c ă fapta ilicită ar fi plata nelegal ă a
sumei de 105000 lei.
Cu privire la akKâ"\ştă faptă, 'instanţa a avut 1n vedere c ă la baza pl ăţii acestei plăţi a stat un
proces verbal de sancţire şi conssO.tare a contraventiilor şi prin plata efectuat ă s-a urmărit
obţinerea beneficiului de'%ikikâl'n e. nda 1n termen de 48 de ore de la comunicarea procesului
verbal şi nu recunoa şterea faptelor stabile prin acel proces verbal. Astfel, sub aspectul legalit ăţii
plăţii se are in vedere c ă aceasta a avut un temei legal.
Analizând faptele ce reies a fi imputate pârâtului din motivarea cererii, instan ţa are In vedere
omisiunea de a nu repartiza proces verbal de sanc ţionare şi constatare a contraven ţiilor către juri ştii
din cadrul unităţii pentru a se formula a plângere impotriva acestuia. Astfel, se invoc ă o inacţiune,
insă o inacţiune constituie faptă ilicită ori de câte ori nonna legal ă obligă o anumită persoan ă să
acţioneze Intr-un anumit mod, cerin ţă legal ă ce nu a fost respectat ă. Astfel, nu se poate re ţine o
2

obligaie reprezentând atribuie a pârâtului de a Inainta procesele verbale de contraventie juriti1or
din institutie. Mai mult, decât atât Inaintarea procesualului verbal avea ca scop doar eventuala
oportunitate de atacare sau flu a acestuia, jar eventuala formulare a plgerii contraventionale flu
garanta i admiterea acesteia.
Aadar, flu se poate retine sävârirea unei fapte proprii ilicite constând Intr-o aciune sau
inactiufle sävâritä de pârâtul Tuchel Gerhardt Daniel §i care sà fi avut legatura de cauzalitate cu
plata de cätre UAT Municipiul Tecuci a sumei de 105000 lei.
Cat privete o eventualä räspundere a pãrâtului In calitate de comitefit, trebuie subliniat Ca
pentru antrenarea acestei ràspunderi trebuie sA se facä dovada faptei ilicite a prepusului, anume
persoanei aflate sub controlul i supravegherea comitentului. Insä, In cauza, reclamanta flu a
identificat nici persoana aflatä In subordinea pârâtului §i nici fapta acesteia cauzatoare de prejudiciu.
Pentru toate considerente de mai sus,- a respifls cererea de chemare In judecatä ca
neIntemeiatä i cererea de chemare in garanie ca rämasä thrA object.
In temeiul art. 453 aim. 1 Cod de procedurä civilä a dispus obligarea reclamantei la pIata
catre pârâtul Tuchel Gerhardt Daniel a sumei de 2500 lei cu titlu de cheltuieli de judecatà,
reprezentând onorariu avocat.
Impotriva sentinei civile a declarat apel reclamanta UAT Municipiul Tecuci prin
primar Cätälin Constantin Hurdubae, solicithnd instanTei de apel, admiterea cäii de atac, cu
cofisecinta admiterii cererii de chemare In judecatã cu obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de
judecatä..
In argumeritarea motivelor de apel, a susinut cà hotärârea instantei de fond este bazatä
exciüsiv pe aparArile pârâtului, ; ffirä a fi aratate In integralitate motivele pentru care susinerile
reclamantului au fost inläturate, prima instanta a pronunat o hotärâre cu aplicarea greita a
normelor de procedurã.
Astfel, instanta de fond nu a raspuns, i nici flu a motivat Indeprtarea argumentelor privind
vinovatia pãrâtului in producerea pagubei invocate de cätre reclamantã In motivarea cererii de
chemare in j udecatA.
Instanta de fond, omite sä constate faptul Ca raportat la situatia de fapt expusä In dosar,
prâtul este culpabil de prejudiciul cauzat reciamantei, i trebuie sä räspunda patrimonial pentru
pagubele materiale prpduse mnstitutiei pe care o conducea la ãceea vreme in calitate de primar,
pagube produse din pricina exJusiva a lui i in legäturä cu obhganle pe care trebuia sä le
Indephneasca
Sub un prim aspee, pul flu a contestat procesele verbale seria A nr. 0000695/
26 08 2015, respectiv serAnrj00696/26 08 2015 semnate ffira obieciuni de catre ordonatorul
principal de credite;
Sub un alt aspect, pâru a sesizat comisia de disciplinä aa cum prevede legea statutului
functionarului public; ci d a dispus constituirea unei comisii pentru efectuarea unei analize
administrative privind Incäicarea prevederilor cuprinse In procesele verbale 695 i 696 ffirà Insã a fi
i suficient. Potrivit dispozitiei nr. 1237/0 1 .09.20 19 comisia trebuia sã prezinte un raport pâna la
data de 07.09.2015. Fata de raportul cornisiei prezentat i pând la finalizarea mandatuiui de primar
iunie 2016, pârâtul Tuchei Daniel nu a Intreprins nicio alta mAsurä.
Sub un alt aspect, recunoaterea faptei ilicite constatate de cãtre auditorii Cu4ii de Conturi,
prin Decizia r. 40/2014, mäsura nr. 10 §i r.mânerea In pasivitate a pârâtuiui prin Indeplinirea
defectuoasã a atribi4iiior legale ce Ii reveneau In functia de primar.
Cu privire la conditiile prejudiciuiui acestea sunt indeplinite, in cauzä find vorba de un
prejudiciu cert in privina existentei §i intinderii sale. Aa find, certitudinea pagubei §i intinderea
acesteia consta In faptul cä suma de 105.000 lei este una determinatã.
Potrivit prevederilor 0G2/200 1 privind regimul contraventiilor cu modificärile i
completarile ulterio are, un proces verbal de contravenTie poate fi atacat In instanta In termen de 15
zile de la data comunicärii, introducerea ac;iunii suspendând executarea, ori din rezolutiile pârâtului
rezultã clar recunoaterea vàditä a faptelor ce au fost constatate de cätre organul constatator,
neexprimându-i vointa de a ataca In instanta cele constatate de cätre ISC. Acest fapt vine in
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coroborare.i cu semnarea proceselor verbale frà obiectiuni, de càtre pârât, fapt ce Intärete
concluzia de Insuire a celor dispuse de càtre ISC.
Având In vedere cele arätate, apelanta a apreciat cä instanta de judecatà a procedat la o
interpretare greita In analizarea situaiei expusa In cererea de chemare In judecatä, drept pentru
care a solicitat admiterea caii de atac, cu consecinta admiterii aciunii ca find fondatã.
In drept, a invocat disp. art. 480 aim. 2 cod procedura civila.
A depus la dosar, In sustinere, hotärâri judecãtoreti din dosarele 1144/324/2017 i
1145/324/2017, Tribunalul Galati i Curtea de Apel Galati pronunându-se In cauze similare.
Intimatul pârât, prin apärtor, a formulat concluzii orale i a depus la dosar, ca practica
judiciarà hotärâri judecätoreti In alte spee privind aceleai pri.
Curtea analizând motivele de apel In raport de actele i de lucràrile dosarului a
constat cä apelul reclamantei este Intemeiat pentru urmätoarele considerente:
Situatia de fapt este urmätoarea:
1 .Prin procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor
nr. A0000695 din
26.08.2015 ISC Galati a aplicat reclamantei amenda contraven;ionala In suma de 3000 lei, reinãnd
cä a executat iucräri de constructii In calitate de investitor In cazul obiectivelor de investitii
lucrãri de constructie de structuri metalice pentru obiectivul. Puncte de colectare a deseurilor
menajere (apte puncte gospodäreti, mun. Tecuci; reparatii Imprejmuire Cimitir Municipal, str.
Linitei; reparaii §i montat Imprejmuire cimitir), frä sä deinä autorizatie de. construcie, find
Incälcate prevederile art. 1 ale Legii nr. 50/1991.
2. Prin procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. A0000696 din
26.08.2015, emis de Inspectoratul Judetean In construcii Galati, reclamantei i S-a aplicat o amendA
contraventionala In suma de 2000 lei pentru sävârirea contraveniei prevAzute de art. 21 Iit.f §i
art. 21 lit; d din Legea nr.10/1995, privind recepia la terminarea lucräriior constând In aceea cã a
executat §i recepionat lucrärile de construcTii (In sapte puncte gospodãreti, Imprejmuire cimitir
municipal) thrã a asigura verificarea execuiilor corecte prin participarea diriginilor de §antier sau
ageni economici de consultanä specializai , pe totarcursul lucrärilor.
emnate rara obiectiuni de cãtre pârât In
Ambele procese verbale de contravenjiOA
calitate de primar si au fost achitate i ame
Cu dispozitia nr. 1237/01 09 2015 a fOs contnta o omisie care sä efectueze o cercetarea
administrativã privind incälcarea prevederilo ci nnIr cerel douä procese verbale de constatare
i sanctionare a contraventiilor Intocmite deIL
alai L stati)rea persoanelor vinovate
isia a concluzionat Ca nu se impune
Prin raportul Inregistrat In data dèQ9.201
..
.' y .,.
iMcuperaru amenziior rntrucat nu exista
desemnarea unei persoane vinovate i mci p
prejudiciu.
3.Prin procesul verbal de constatare i sanctionare a contraventiilor nr. 011/14.01.2016
Agen;ia Naçionala pentru Achizitii Publice , In urma controlului procedurilor de achizitie publica
efectuat In baza OUG nr. 34/2006, aplicate de Municipiul Tecuci, a stabilit o amendA in cuantum
de 200.000 lei pentru 5 fapte contraventionale. S-au retinut urmätoareie aspecte:
Contractele incheiate pentru amenaj are Parcului Central au fost atribuite direct, thrà
derularea unei proceduri de achizitie publica contra dispozitiilor art. 23 din O.U.G. nr. 34/2006;
Atribuirea directà, thrã derularea unei proceduri de achizitie publica, In vederea reaiizärii
iluminatului ornamental festiv In municipiul Tecuci In anii 2013 si 2014, contrar iegii:
Realizarea de lucräri in vederea renovärii, Intretinerii, reparatiilor la imobilele situate in
str. Decembrie 1918, nr. 64, 66 i 77, contractele find atribuite direct dei se impunea derularea
unei proceduri de achizitie publica:
Nereaiizarea procentului obligatoriu de 40% de utilizare a mijloacelor electronice In anii
2013 §i2014.
UAT Tecuci cu ordinul de plata nr. 82/25.01.2016 a platit suma de 100000 lei in 48 de ore
de la data comunicärii procesului verbal de contraventie.
In baza dispoziiei Primarului, nr. 189/25.02.2016 a fost constituita comisia care sä analizeze
i sa stabileascä persoanele care se fac vinovate de sävârirea faptelor preväzute in procesul verbal
de contraventie, jar comisia a Intocmit raportul final nr. 1 8043/PJ/20.04.2016, din care rezultä cä
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nv.existat persoanà vinovatà deoarece cea mai mare parte din contractele de achizitie public au
fost realizate Intr-o perioadä In care la compartimentul achizitii din cadrul municipiului Tecuci
nici un salariat flu avea ca sarcinä de serviciu urmärirea documentatiilor de atribuire a contractelor
de achiziie publicä.
Fata de aceasta situatie, Curtea apreciazä cä In cauzä sunt Indeplinite conditiile atragerii
ràspunderii patrimoniale In sarcina pârâtului fost primar al reclamantei In perioada supusà
controlului de cätre Curtea de Conturi.
Contrar celor retinute de càtre prima instanta, Curtea apreciazä cà In cauzà s-a dovedit fapta
culpabila a pârâtului i aceasta flu constä In plata celor sanctiuni aplicate prin procesele verbale de
constare i sancionare contraventionala.
Achitarea de cAtre pârât, In termen de 48 de ore a celor trei amenzi contraventionale este
o mäsura legala i oportunA In scopul diminuàrii pagubei in patrimoniul reclamantei §i nicidecum
nu poate fi interpretatä ca o fapta ilicità.
De aitfel nici reclamanta prin cererea de chemare In judecata flu reproeazà pãrâtului
aceastä mäsurä.
Nu constituie faptä ilicitä nici desemnarea de cãtre pârât a celor doua comisii pentru
efectuarea de cercetäri administrative §i aflarea persoanelor vinovate de abaterile constate In
procesele verbale. Insä acestea sunt singurele mäsuri legale Intreprinse de cätre pãrât i insuficiente.
Fapta ilicitä prey. de art. 254 aim. 1 c.m. consta In aceea cä pârâtul nu a luat toate mäsurile
pentru aflarea persoanelo,ovte- i recuperarea prejudiciului de la acestea
Este adevärat 6u1 prmsiu nu este obhgatorie contestarea unui proces verbal de
contraventie i neatacarea acestora Instanta nu poate fi automat lmputata pârâtului
IrisA, din copnle Le1r tre1procsè verbale de contraventie rezultä cä paratul le-a semnat farA
obiectiuni, ceea ce insarnnà c a recunoscut ca find reale abaterile constate pnn acestea de càtre
organele constatatoare
In aceastä situaié
V - de'fectuarea de cercetäri administrative i stabilirea persoanelor
vinovate din cadrul institu;iei care au sàvârit abaterile respective.
Or, pârâtul, tot thrä nicio obiectie i-a Insuit §i concluziile celor douã raporturi ale
comisiilor de cercetare care au concluzionat cä flu exista nici persoane vinovate §i nici prejudiciu
pentru abaterile constate prin procesele verbale de contraverflie.
Cu alte cuvinte cele douä raporturi contrazic procesele verbale de contraventie Ca find
nereale aa cA se impunea contestarea br in instanta §i eventual anularea br sau invocarea unor
cauze exoneratoare de sanctiuni, ceea ce nu s-a Intãmplat, procesele verbale rmânând definitive
prin necontestare.
Prin modul cum a gestionat aceastä situatie, recunoscând, -pe de o parte - ca reale abaterile
constatate prin procesele verbale, achitârid amenzile In 48 ore §i necontesthnd procesele verbale i,
pe de altä parte —acceptând concluziile rapoartelor interne care nu au identificat persoanele
vinovate, ceea ce a condus la nerecupérarea la bugetul local a c/v amenzilor achitate, practic pârâtul
recunoate cä este singurul räspunzätor de aceastä situatie.
Potrivit art. 61 pct. 3,4 i 5 din Legea nr. 215/2001, pentru punerea In aplicare a activitAtilor
date In competena sa prin actele normative, primarul beneficiazä de un aparat de specialitate, pe
care ii conduce; aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente functionale,
In condiiile legii. Compartimentele funcTionale ale acestuia sunt Incadrate cu functionari publici si
personal contractual; primarul conduce serviciile publice locale.
Aadar, pentru proasta organizare a aparatului de specialitate, este räspunzätor Primarul,
conform dispozitiibor legale invocate mai sus.
Totodatã, potrivit art. 63 lit. c din aceeai lege, primarul are atributii referitoare la bugetul
local, jar conform aim. 4 lit, a din acelai articol, in exercitarea acestor atributii, primarul exercitä
funcçia de ordonator principal de credite.
In aceasta calitate, potrivit art. 23 aim. 1 Si 2 lit. c din Legea nr. 273/2006 privind
finantele pub lice locale, ordonatorul de credite are obligaia de a angaj a §i utiliza creditele bugetare
numai In limita prevederibor i destinaiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea
institutiei respective i cu respectarea dispoziii1or legale; ordonatorul de credite räspunde de
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arOjaire4, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor 1n limita creditelor bugetare aprobate şi a
enitur'.1 bugetare posibil de incasat.
In concluzie, acţiunea in răspundere patrimoniala foimulat ă de reclamanta in baza art. 254
intemeiată.
a.
p
\ rtate cu art• 480 alin . 2 c r.pciv Curtea va admite a elul reclamantei i va
şi va obliga pârâtul s ă plăteasc ă
■ : ba. :sţntiriţu kle fond 1n sensul că va admite ac ţiunea
!gu
e 105 000 lei c/v prejudiciu adus acesteia.
Ree1.0%':
a solicitat prin cererea de chemare 1n judecat ă şi obligarea pârâtului la plata
majo'irfe-4 - • ntârziere actualizate la data pl ăţii.
Reclamanta nu şi-a motivat in drept acest cap ăt de cerere.
Instituţia majorkilor de Infarziere este reglementata de codul de procedura fiscal ă, care In
art.183 alin. 1 prevede c ă: „Prin excepţie de la prevederile 173 şi 176, pentru neachitarea la
termenul de scaden ţă de către debitor a obligaţiilor fiscale principale datorate bugetelor locale, se
datorează dup ă acest termen major ări de Intârziere".
Art. 1 pct. 26 define şte noţiunea de „majorare de lntârziere" ca fiind obliga ţia fiscală
accesorie reprezentând echivalentul prejudiciului creat titularului crean ţei fiscale principale, precum
sancţiunea, ca urmare a neachit ării la scadenţă, de către debitor, a obligaţiilor fiscale principale,
iar confoim pct. 28, obliga ţie fiscală principală - obligaţia de plată a impozitelor, taxelor şi
contribuţiilor sociale, precurn şi obligaţia organului fiscal de a restitui sumele Incasate f ără a fi
datorate şi de a rambursa surnele cuvenite, 1n situa ţiile i condiţiile prevăzute de lege.
Suma solicitată de reclamanta In prezenta cauza nu se Incadreaz ă in nici una dintre
obligaţiile fiscale principale enumerate de pct. 28 astfel c ă nu se pot pretinde major ări de Intarziere.
Reclamanta apelant ă a mai solicitat obligarea pârâtului şi la plata cheltuielilor de judecată
e1 insă la dosar nu au fost depuse dovezile privind aceste cheltuieli.
din prima instana.i
,

„

-

PENTRU ACESTE MOTIVE,
iN NUMELE LEGII
DECIDE:

„

Adm ap1u1 deClarat de reclamanta UAT MUNICIPIUL TECUCI PRIN PRIMAR
CATALIN CS
TJN HURDUBAE, cu sediul procesual ales la C.I.A. „Irina Stanciu", cu
, 1n contradictoriu cu pârâtul
sediul in mun. Galaţi,
TUCHEL DANIEL GERHARDT, cu domiciliul 1n mun. Tecuci,
, nnpotriva sentinţei civile nr. 618/27.05.2019 a Tribunalului Gala ţi.
• Schimbă in tot sentinţa civilă nr. 618/27.05.2019 a Tribunalului Galaţi 1n sensul c ă admite
acţiunea formulat ă de reclamanta UAT Tecuci şi obligă pârâtul Tuchel Gerhardt Daniel s ă plătească
suma de 105.000 lei contravaloare prejudiciu.
Definitivă.
Pronunţată in şedinţa publică azi, 25 Februarie 2020.
Judecător,
Alina Savin

Preşedinte,
Anica Ioan
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