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Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra apelului declarat de reclamanta Unitatea
Administrativ Teritorial ă Municipiul Tecuci, cu sediul procesual ales la CIA Irina Stanciu din Gala ţi,
Jud. Galaţi, Impotriva sentinţei civile nr.617/27.05.2019
pronunţată de Tribunalul Galaţi, 1n contradictoriu cu pârâ ţii ŢUCHEL DANIEL GERHARDT, cu
domiciliul in Tecuci, _ , jud. Galaţi, NIŢĂ ANCA ANGELICA,
din comuna
_ jud. Galaţi şi PANFILE MARIA, cu domiciliul procesual ales la sediul
Primăriei din Tecuci, având ca obiect desp ăgubire.
Dezbaterile au avut loc in şedinţa publică din data de 10.12.2019 care s-au consemnat In
incheierea din aceea şi zi, care face parte integrant ă din prezenta hotărâre, când instan ţa 1n temeiul
dispoziţiilor art.396 alin. 1 Cod procedur ă civilă a amânat pronunţarea la data de 18.12.2019.
!'CURTEA
Asupra apelului civil de faţă:
Din actele şi lucrările dosarului rezultă următoarele:
Prin sentinţa civilă nr.617/27 mai 2019 Tribunalul Galati a respins excepţiile prematurităţii
şi inadmisibilităţii acţiunii, invocate de pârâţi, a respins ca nefondat ă actiunea formulat ă de reclamanta
UAT Tecuci in contradictoriu cu pârâţii Ţuchel Daniel Gerhardt şi NiţăAnca Angelica şi chemata In
garanţie Panfile Maria.
Totodată, a respins ca fiind ramase f ără obiect cererea de chemare In garan ţie şi excepţia
inadmisibilităţii invocată de chemata in garan ţie şi a obligat reclamanta la plata cheltuielilor de judecată
către pârâţi, in sumă de 2500 lei.

Pentru a se pronunţa astfel prima instanţă a reţinut următoarele:
Reclamanta UAT Municipiul Tecuci a chemat 1n judecat ă pe pârâţii Daniel Gerhardt Ţuchel
(având calitatea de Primar in perioada 2012-2016) şi Niţă Anca Angelica ( şef serviciu buget
contabilitate, respectiv director general in perioada 2012-2016), solicitând s ă fie obligaţi 1n solidar la
plata sumei de 1377,60 lei reprezentând prejudiciu cauzat institu ţiei şi a sumei de 564,70 lei major ări de
Intârziere, precum şi la plata sumei de 1015,49 lei prejudiciu cauzat institu ţiei şi a sumei de 253,87 lei
majorări de Intârziere.
A arătat 1n motivarea ac ţiunii că 1n urma misiunii de audit efectuat ă la UAT Municipiul Tecuci
de către Camera de Conturi Gala ţi, auditoM extemi au emis,DeciZia nr.12/14.07,2017 prin care au
stabilit in sarcina entit ăţii audităte - UAT Municipiul Tecuci o serie de m ăsuri, printre care, la m ăsura 3
lit. d) şi f), cheltuieli consum combustibil, respectiv perioadele 1n carc numitul Hulea Mitica a efectuat
deplasări fără a avea ordine de deplasare aprobate de conducerea unit ăţii, precum şi constatarea
existenţei unor diferenţe dintre cantitatea de combustibil r ămasă in rezervor la ,sfâr şitul lunii şi cea aflat ă
1n rezervor la Inceputul lunii urm ătoare.
Prin procesul-verbal de constatare, Inregistrat sub nr.30708/09.•6.2017, s-a constatat c ă, prin
neluarea măsurilor dar şi a deciziilor defectuos Indeplinite in atribu ţiile de serviciu, pârâţii au produs un
prejudiciu UAT-ului in sumă de 2393,09 lei, reprezentând cheltuieli de combustibil în perioada 20152016.
1n drept, a invocat disp. art. 1357-1371 Cod civil, disp. art. 14 alin 4 din Legea 273/2006, art. 36
alin 3 lit. b şi art. 63 din Legea 215/2001.
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Pârâtii Tuchel Gerhardt Daniel i Niã Arica Angelica, prin Inthmpinarea depusä, au inyocat
excepiile prematurithii §i inadmisibilitàtii cererii de chemare In judecatä, jar pe fondul cauzei,
respingerea cererii ca neIntemeiatä, precum i cheltuieli de judecatä.
Inmotivare, pârâii au arätat ca, disp. art. 84 lit, a §i ale art. 85 alin 1 din Legea 188/1999 preväd
Ca rAspunderea civilä a functionarului public se angajeazà pentru pagubele prodnse cu vinoväie
patrimoniului autoritatii sau institutiei publice in care funcioneazä i se dispune prin emiterea de càtre
conducAtorul autoritatii a unei decizii de imputare, In termen de 30 de zile de la constatarea pagubei;
reclamanta neflind in situatia de a putea proba Indeplinirea acestei proceduri exprese.
Cu privire la prematuritatea introducerii cererii de chemare in judecatã, prâii au sustinut cä au
fost Incàlcate disp. art. 33 alin 3 din Legea 94/1992, In sensul In care, dupa constatarea existentei unui
prejudiciu, acest fapt este comunicat conducerii entitä4ii publice auditate, reclamanta, aceasta din urmà
avea obiig4ia de a stabili intinderea prejudiciului dispunerea mäsurilor In vederea recuperarii.
Cu privire la fondul cauzei deduse judecäii, au aràtat urmätoarele:
1. La inceputul .fiecärui an se avea in vedere o centralizare a tuturor aciunilor culturale atât ale
Primäriei cat §i ale institutiilor subordonate, urmarea find intocmirea unui referat, documentele
astfel redactate find cele ce stãteau la baza Intocmirii proiectului HCL-urilor privind aprobarea
planului cultural;
2. Dupa aprobarea planului cultural, se thceau prevederi bugetare In acest sens, cu aprobarea
Consiliului Local, In buget find evidentiate in mod distinct sumele pentru protocol, toate pla4ile
ordonate find fficute In condiii de legalitate.
3. Nu sunt intrunite condiiile raspunderii civile delictuale, respectiv prejudiciul nu este cert, actual,
determinat §i determinabil, neflind facutã dovada nelegalitaii plailor; nu este probatA existen%a
unei fapte ilicite; legatura de cauzalitate nu existä i nici vinoväie.
Prâtii au formulat cerere de chemare In garanie a numitei Panflie Maria, intrucat pentru
angajamentele bugetare privind cheltuielile de functionare (inclusiv cele de carburant), a fost desemnatà
chemata In garanie a aviza ,,bun de platä" astfel de cheltuieli, printre sarcinile din fia postului
regasindu-se i: sà urmareasca ca foile de parcurs sA fie In concordanta cu deplasàrile efectuate conform
GPS-urilor montate pe auto, intocmirea FAZ-urilor, menionarea in scris pe referat sau facturi a
consumului fiecarei maini, etc, prin viza ,,bun de plata" find confirmatã Incadrarea in cota de carburant
alocata fecärui autoturism.
Chemata In garanie a invocat excepia inadmisibilitãtii cererii de chemare in judecatã, Intrucât In
conformitate cu disp. art.84 lit, a i art. 85 alin 1 din Legea 188/1999, raspunderea civilã a thnctionarului
public se angajeaza pentru pagubele produse cu vinoväie patrimoniuiui institutiei publice, find dispusä
prin emitea conducätorului institutiei a unui ordin sau dispoziii de imputare, in termen de 30 de zile de
la constatarea pagubei, in spea dedusugecatii nefimd intrunite aceste conditn, inclusiv prin raportare
la momentul formulãrii cererii de cinare thgaranie, respectiv anul 2019 Cu privire la foudul cauzei, a
sohcitat respingerea ca nefonda. Y.
Anahzând i corobQrAild a$nhI1?\probator admirnstrat In cauzà, instana a reinut
urmätoarele
I
Faä de excefli.a prethatuittaç

In conformitate cu d,p rt 33 ali 3 din Legea 94/1992, ,,In situatiile In care se constatà
existenta unor
i ularitate
abateri
care au determinat
de
producerea
la unor
letpt
prejudicu, se
i
comunicà conducerti entitq7ii pub'iI'e aceastä stare defapt. Stabilirea Intinderil prejudiciului
dispunerea mãsurilor pentru recuperarea acestuia devin obliga,tie a conducerii entitä,tii auditate".
Instanta, analizând dispoziii1e legate invocate, Inscrisurile depuse la dosar, afirmatiile i
sustinerile parilor, a respins excepia prematuritaii invocata de catre pârâti.
II.

Faà de excepia inadmisibi1itàii cererii de chemare In garan4ie

Conform disp. art. 72 aim. 1 Cod procedura civila ,,partea interesatã poate sä cheme in garanie o
terã persoanã, Impotriva careia ar putea sa se Indrepte CU 0 cerere separata in garanie sau despagubiri".
Acest instrument procesual, neflind reglementat ca o forma de modificare sau compietare a
cererii de chemare In judecatA prin voinla reclamantului sau a pârâtului, flu are menirea de a face
posibila atragerea In proces a unui nou pârât, ci, In principiu, de creare a unui nou raport juridic de drept
procesual intre titularii cererii si eel chemat in garanie. Un element caracteristic at cererii de chemare in
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garanie 11 constituie existenta unei legaturi de dependena si subordonare Intre cererea principala
cerexa de chemare In garanie, solutia primei cereri inf1uenãnd solutia cererii de chemare In garanie ii
mod esenlial.
Aplicãnd aceste dispoziii legale la situatia de fapt retinuta In cauzä, tribunalul a apreciat c
cererea de chemare in garanie este admisibilä In principiu, Intrucât Intre sarcinile din fia postulu
chematei In garan;ie i obiectul cererii de chemare In judecatà, exista legaturi de dependena
subordonare, motive pentru a admis In principiu cererea de chemare in garanie i a respins excepi
inadmisibilitäii formulatA de cãtre chemata in garanie.
III.
Pe fondul cauzei
Conform art. 1382 Cod civil ,,Ràspunderea solidará - cei 'care räspund pentru o fapt
prejudiciabila sunt tinuti solidar la reparatie faä de cel prejudiciat".
Art.1383 Cod civil prevede ,,Raporturile dintre debitori - Intre cei care räspund solidar, sarcin
reparaiei se imparte proportional in mäsura in care fiecare a participat la cauzarea prejudiciului ox
potrivit cu intentia sau cu gravitatea culpei fiecäruia, dacä aceastä participare nu poate fi stabilità. Ii
cazul In care nici astfel nu se poate Impàri sarcina reparaiei, fiecare va contribui In mod egal 1
repararea prejudiciului."
Rezultä ed peñtru angaj area raspunderii civile delictuale pentru fapta proprie se cer a fi Intrunit
cumulativ patru conditii, si anume:
- existena unui prejudiciu; In considerarea faptului Ca nu poate exista raspundere civilà delictual
dacä flu s-a produs un prejudiciu;
- existena uflei fapte ilicite, considerãndu-se cä numai o fapt. ilicitä ..poat à atraga dupa sin
raspunderea civilä delictualä, - existenta, unui raport 'duzalitate Intre fapta ilicita si prejudiciu, artâridu-se ca pentru a:
angajata raspunderea unei p oahu este suficient sd existe, pur i simplu, ffirä. leäturä Intre ele,
fapta ihcitä si Ufi prjudicxu suféri r o altä persoanä, ci este necesar ca Intre faptä i pjudiciu sa fie u
raport de cauza1itat,\In sens.u.l,a faptä a provocat acel prejudiciu;
- existenta vthvätie sftrnndu-se cã nu este Indeajuns sà fi existat o fap'tä ihcitä aflatä 1
prei'l produs, ci este necesar ca aceastã faptã sá fie imputabil4 autorului ei
raport de cauzalitate
In ceea ce privete proba elernentelor raspunderii civile delictuale, potrivit principiului genera
sarcina probei referitoare la existena elementelor raspunderii civile delictuale revine victim
prejudiciului, adicä reclamantei (deoarece ea este cea care reclamä ceva In fata justiiei).
Cu privire la prejudiciu:
Ca o conditie generala, pentru ca existenta prejudiciului - In speça de fata patrimoniala - sã d
natere raportului juridic de rAspundere civilä este necesar sä fie urrnarea incä1crii unui drept subiecti
sau a unui interes legitim, on, din actele i 1ucrrile dosarului se constatà cd parâii au respect
procedura necesarä aprobarii respectivelor plai imputate prin cererea de chemare In judecatä.
Mai mult, la inceputul fiecärui an se avea In vedere o centralizare a tuturor actiunilor cultura
atât ale Primäriei cat i ale institutiilor subordonate, urmareaflind Intocmi'rea unui referat, documente
astfel redactate, find cele ce stäteau la baza Intocmirii proiectului HCL-urilor privina aprobara planul
cultural jar dupa aprobare, se fficeauprevederi bugetare In acest sens, cu aprobarea Consiliul74i Local;
buget find evidentiate In mod distinct sumele pentru protocol, toate plai1e ordonate find fficute
condi;ii de legalitate.
In spea de fata se vorbete despre un prejudiciu estimat de Curtea de Conturi, iar ordonator
principal de credite nui-a indeplinit ob1igaia sa de a dispune masuri pentru evaluarea exacta
prejudiciului estimat, Insa, aa cum se observã din chiar cuprinsul cererii de chemare In judecatä, la da
comunicärii catre UAT a Deciziei Curii de Conturi, prâtul nu mai exercita funcia de Primar, asti
incât era atât in necunotinta cu privire la Decizie cat §i in imposibilitate de a lua once fel de mãsuri.
Pentru antrenarea raspunderii civile delictuale prejudiciul trebuie sä fie cert si actual, determin
i determinabil, jar pe de alta parte, potrivit art. 33 aim. 3 din Legea nr. 94/1992, rep., ordonatorul
credite trebuie sä dispunä màsuri pentru evaluarea exacta a prejudiciului estimat de cätre Curtea
conturi, jar In speta dedusà judecai, reclamanta nu a dispus nici o mäsurä pentru stabilirea efectiv
prejudiciului.

Având In vedere considerentele de mai sus, precum §i cdnditia Ca prejudiciul trebuie sã fie cQrt,
ceea ce presupune cä acesta sä fie sigur, atât in privinta existentei cat si In privina posibi1itii de
evaluare, reiese cä flu s-a putut dovedi existenla prejudiciului.
Cu privire la fapta ilicitA:
Prin fapta ilicitã Ine1ege cä actiunea sau inactiunea care are ca rezultat Incälcarea drepturilor
subjective sau intereselor legitime ale unei persoane.
Pârâtul flu a sävârit nicio faptä ilicitä, pth4ile au fost aprobate si ordonanate In mod legal, in
conformitate cu procedurile implementate la nivelul instituiei publice §i 'a prevederile actelor normative
aplicabile.
In ceea ce privete raportul de cauzalitate:
Pentru antrenarea raspunderii civile este necesar prejudiciul cauzat altuia sä fie coflsecinta faptei
ilicite, conditie care iarãi flu este IndeplinitA, plätile nu au fost dispuse contrar legii, acestea find
temeinic justificate §i legale, pentru motivele larg expuse mai sus, jar frä raport de cauzalitate flu existä
raspundere civilä.
In ceea ce privete existeflta vinoväiei:
Raspunderea civila se poate angaja doar pefitru pagubele produse cu viflova;ie patrimofliului
institutiei publice.
Având in vedere faptul cä sumele imputate au fost aflgaj ate, ordonantate §i plätite in mod legal,
viflovatia persoaflei in cauza nu existä, aceasta find iflsä o conditie esentiala pefltru a i se putea imputa '
sumele respective.
In concluzie, iflstana a respifls cererea de chemare In judecatã formulatä de reclamanta UAT
Municipiul Tecuci ca nefondatä §i pe cale de consecinta, avãnd in vedere cä soluionarea cererii de
chemare in garar4ie depinde de solutionarea cererii principale, a respifis cererea de chemare In garanie
ca filfid rämasã fàrä object.
Impotriva acestei sentinte a declarat apel reclamanta Unitatea Administrativ Teritorialà
Tecuci.
Sub un prim aspect apelafita criticat sentinta perEtru Ca instai4a de fond a omis sä se pronune
asupra excepiei ifladmisibilitätn cererij de chemare In judecatä invocatà de pârâta Nita Anca Angelica
i pusä in discutia pã4ilor la termenul de judecatä din 27 mai 2019. Prin aceastA omisiune flu a fost
realizatä o realä cercetare a fondului, ceea ce se poate observa din lipsa motivarii hotãthrii In ceea ce o
privete pe pârâtä raportat la raspufiderea pe care aceastA pârâtä o avea la momentul prejudiciului,
potrivit fiei postului §i deciziei de numire in func;ia de director buget contabilitate.
Pentru aceste motive apelanta a solicitat admiterea apelului §i trimiterea cauzei la prima instai4a
pentru a se stabili cu exactitate raporturile juridice dintre pä4i, respectiv sä se lämureascä exact situatia
in ceea ce o privete pe parata.
Pe foridul cauzel, apelanta a criticat sentlp* -pentru çà iflstanta nu a fficut nicio referire la
raspunderea pãrâtului, fost primar pe perioada iza in litiglu çlesi au fost depuse dovezi prin care
prejudiciul a fost achitat in rntegrahtate dcvadaejistene1 prejudiciului cofitrar celor
\\ )
retinute de prima instarita
Prejudiciul exista, a fost constatat de Cura 4e 0dntur1)podus In mod egal de ambu pârâi,
actiunea de fata are la bazä documente reale
clara a sumelor achitate de cätre
parât in calitate de ordoflator principal de credite ce a
abilitatea gestionarii bariului public §i
de cätre pârâtà, responsabilä cu verificarea documentelor §i acordarea vizei de control financiar
prevefltiv.
Intimaii-pârâi nu au formulat Intâmpinare in cauzA.
Ifltimata-chemata In garanie Panfile Maria a solicitat respingerea apelului reclamantei ca
nefondat §i mentinerea solutiei primei instante ca temeinica i legala. In apärare a reiterat aspectele
invocate in prima instanta referitoare la lipsa atributiilor din fia postului In ceea ce privete viza ,,bun
de plata" §i urmarirea consumului de carburant.
Analizând motivele de apel prin prisma actelor §i lucrárilor dosarului, Curtea retine
urmätoarele:
Referitor la primul motiv de apel ce vizeazä omisiunea primel instante de a se pronunta asupra
excepçiei inadmisibilita;ii actiunui, invocate de pârâta Nita Anca Angelica, Curtea constatã pe de o parte,

I

ôã reclamanta flu are niciun interes In invocarea acestui aspect deoarece potrivit art. 458 Cod procedurã
civilã, rdile de atac pot fi exercitate numai de pä4ile aflate in proces care justificä Un interes.
Or, atâta vreme cat excepia inadmisibilitätii actiunii a fost invocatä de pârâtä In contradictoriu
Cu reclamanta-apelanta, pârâta avea interes sa promoveze apel i sa entice solutia primei instante sub
acest aspect, Insà in cauzà nu a fost declarat apel de cätre pârâta. In aceste condi;ii, niepronunarea
instanei de fond asupra exceptiei inadmisibilitäTii actiunii flu-i aduce nicio vãtämare reclamantei i flu
justificà astfel niciun interes In invocarea acestui motiv de apel.
Pe de altä parte, critica apelantei nici nu este rea!à deoarece din dispozitivul sentintei rezultä cà
Tribunalul a respins exceptia inadmisibilitätii actiunii invocatd de pârâtä ca find nefondatà, deci s-a
pronunat asupra excepiei. Aadar, acest motiv de apel este neIntemeiat.
Cu privire la critica apelantei pe fondul cauzei instanta de apel constatã urmätoarele:
Prin actiunea formulatä reclamanta a cherñat In judecatä Pe cei doi pârâi pentru a fi ob1igai In
solidar la Plata unor sume de bath i a majorärilor de Intârziere, aferente In baza constatärilor fficute de
Curtea de Conturi prin decizia nr. 112/14.07.2017.
Prin aceastà decizie au fost identificate situaii In care domnul Hulea Mitica a efectuat deplasari
in afara municipiului in absena ordinelor de deplasare aprobate de conducerea entith4ii, decontând
nejustificat un consum de carburant In valoare de 1377,60 lei; In ceea ce privete evidenta
combustibilului prin intermediul FAZ (fia pentru activitäti zilnice pentru autovehicule) s-a constatat
faptul Ca, In unele situatii, cantitatea de combustibil rämasä In .rezervor depaete capacitatea
rezervorului, au fost identificate diferente Intre distanta parcursä conform raportului GPS §i distanta
consemnatä in FAZ, diferentã intre cantitatea de combustibil rämasä In rezervor la finele lunii §1 ce:,
aflatã In rezervor la Inceputul lunii (GL-03-TEC, iunie —iulie), In valoare de 1.015, 49 lei.
Curtea de Conturi a mai stabilit cä este necesarä efectuarea unei analize in vederea stabilirli.
cauzelor aparitlel acestor diferenter luarea masurilor necesare In vederea recuperani eventualelor
paube
In aphcarea acestei decizii, rgciamanta a promovat actiunea de fata
Curtea constatá cã cerereec]amantej este in parte intemeiatã

'-/

La dosarul cauzei s - a4iius
depiásarilor in absenta ordinelon de deplasare in cursul
anului 2015 i care cuprinde data'tuärn acestor deplasAri, ruta, kilometrajul, consumul de carburant,
pnecum i valoarea combustibi1ului'Ina1aeeastä valoane find de 1377, 60 lei
Pârâtii nu contestä efectuarea aceth'r deplasari ale angaj atului br Hulea Mitica InsA au sustinut
Ca exista o persoanä, Panfile Mania, desemnata cu viza ,,bun de piatä", respectiv cu verificarea
corectitudinii acestor depbasai. Aceastä apärare nu a fost doveditã Cu fliClO proba.
Asadar, In cauzA Curtea netine cã s-a facut dovada prejudiciului in sumä de 1377, 60 lei
c/vabo area consumuiui de combustibib pentru depiasarile efectuate In cursul anului 2015 de cãtre
conducätorul auto Hulea Miticä, ffirä a avea ordine de depiasare.
Totodatä, s-a fàcut dovada i a vinovatiei paraibon care au aprobat Plata acestui consum ffirä
acte doveditoare, dei potnivit atnibutiibor ion aveau ob1igaia de a utiliza fonduribe unitätii numai cu
respectarea dispoziiibor legale.
Potrivit art. 254 Codul muncii, salariatii raspund patrimonial pentnu pagubele materiale
produse angajatorului din vina i In legatura Cu munca ion jar potrivit art. 255 aim. 2 Codul muncii,
dacà mäsura In care s-a contribuit la producerea pagubei flu poate fi determinatA, raspunderea fiecruia
se stabileste proportional cu sabaniul net de la data constatänii pagubei.
Fala de aceste dispozitii legale i faa de situatia de fapt Curtea apreciaza Ca cererea reclamantei
privind obligarea pârâiior In solidar la Plata prejudiciului In sumä de 1377,60 lei este Intemeiatä,
urmând a fi admis apelul reclamántei i a schimba In parte sentinta In sensul ob1igrii celor doi pârâti la
Plata In solidar a sumei indicate mai sus.
Referitor la Plata majoräriior solicitate de reciamantä aferentä pretentiei de 1377,60 lei, fata de
faptul Ca pâratii nu au adus nicio critica acestui capat de cenene §i fata de art. 73.1 din Legea nr.
500/2002 pnivind finantele publice, i având In vedere i dispoziiile art. 478 aim. 5 Cod procedura
civilA, Curtea va admite i aceastä cerere i va obliga pârâii la Plata majonàrilor de intârziene In suma
de 862.84 lei, aa cum au fost precizate in apel.
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in ceea ce prive şte suma de 1015,49 lei prejudiciu solicitată prin acţiune, Curtea constat ă eă
aceasta nu a fost dovedit ă. Nici prin decizia Curţii de Conturi şi nici prin cererea de chemare in judecat ă
nu s-a arătat cum s-a ajuns la aceast ă valoare.
Curtea de Conturi a insumat In aceast ă valoare mai multe prejudicii rezultate din mai multe
acţiuni, respectiv: cantitatea r ămasă 1n rezervor dep ăşeşte capacitatea rezervorului; diferen ţe intre
distanta parcur şă conform GPS şi distanţa consemnată In FAZ; diferenţe Intre cantitatea de combustibil
rămasă in rezervor la finele lunii şi cea aflată In rezervor la inceputul lunii urm ătoare (iunie-iulie GL 03
TEC).
-tuaţie a cantităţii combustibilului consumat In anul
La dosartil catiZet
.
_ reclanianta a depus o si
2015 şi 1n anul Z014; de c ătre tbţi\ şoferii instituţiei, şi care cuprinde luna, numărul maşinii, km. GPS,
Km parcurşi, r,:eş rezeuor,. cantitate aprovizionat ă, cantitate consumat ă şi rest rezervor ins ă această
situaţie nu rezolV ătin niCirtar fel cum s-a stabilit prejudiciul solicitat prin ac ţiune.
in aceste Imprejur ări:„Curtea apreciaz ă că soluţia primei instanţe de respingere a acestui cap ăt de
=
cerere este legakfi: , temeinică şi- se impune a fi menţinută. Ca atare, va fi men ţinută şi soluţia de
respingere a cererii de:pla-Wa'Jnăjorărilor de Intarziere aferente sumei de 1015,49 lei.
in concluzie, 1n b'az
" a art. 480 Cod procedur ă civilă, urmează a fi admis apelul reclamantei, a se
schimba in parte sentinţa1n sensul admiterii în parte a ac ţiunii si obligării pârâţilor la plata in solidar, în
funcţie de salariile acestora avute la data constat ării prejudiciului, a sumei de 1377,60 lei, precum şi a
majorărilor de Intârziere în sum ă de 6862, 84 lei.
Se va Inlătura ca atare şi dispoziţia de obligare a reclamantei la plata cheltuielilor de judecat ă
către reclamanţi.
Se vor menţine restul dispoziţii1or sentinţei civile apelate.
Având in vedere c ă reclamanta a solici -tat obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecat ă. In
apel, faţă de faptul că acţiunea a fost admis ă. numai In parte, Curtea In baza art. 451 alin. 2 şi 453 alin.
2 Cod procedură civilă, va obliga pârâţii-intimaţi la plata cheltuielilor de judecat ă reduse la 1000 lei
către apelanta-reclamant ă.
PENTRU ACESTE •MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
DECIDE
Admite apelul declarat de pârâta Unitatea Administrativ Teritorial ă Municipiul Tecuci, cu
,
Jud.
sediul procesual ales la CIA Irina Stanciu din Gala ţi,
Galaţi, Impotriva sentinţei civile nr.617/27.05.2019 pronunţată de Tribunalul Galaţi.
Schimbă in parte sentinţa civilă nr. 617/27.05.2019 a Tribunalului Gala ţi 1n sensul că admite in
parte acţiunea formulat ă de reclamanta Uni-tatea Administrativ Teritorial ă Municipiul Tecuci şi obligă
pe pârâţi la plata sumei de 1377,60 lei prejudiciu şi a sumei de 862,84 lei cu titlu de major ări de
intârziere.
Menţine celelalte dispozi ţii ale sentinţei şi inlătură menţiunea privind obligarea reclamantei la
plata cheltuielilor de judecat ă.
Obligă pe intimaţii-pârâţi să plăteasc ă apelantei-reclamante suma de 1000 lei cheltuieli de
judecată.
ră:-

•

•

rtă. azi; 18 Decembrie 2019, prin punerea solu ţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea
grefei
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