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PentrWastăzi ffind arnânată  pronunţareL în cauza privind judeearea apelulni deelarat de 
reclamar-  rta 1.51\l'ITATEA ADMINISTRATT TERITORIALĂ  TECUCI.; eu sediul î str.1 
Decembrie 1918, nr.66, Jud:Gala ţi Impotrha sentinţei civie nr.1311/13.12.2017 pronun ţată  
de Tribunalul Galaţi,In contradictoriu cu pât âtul ŢUCHEL GERHAR.DT D.ANIEL, având ca 
obiect despăgubire daune. 

• Dezbaterile au. avut loc in şedinţa publi ă  din data de 29.03.2018, care s 7au consemnat 
in Incheierea de şedinţă  din aceeaşi zi când lutanţa având nevoie de timp pentru deliberare, a 
amânat pronun ţarea in cauză  la data de 02.04.2018. 

CURTEA 

• Asupra apelului civil de fa ţă : 
Din actele ş i lucrările dosarului rezult1 Tirm ătoarele: 
Prin sentin ţa civilă.' nr.1311/13.12.201'7 Tribunalul Gala ţi a respirts ca nefondat ă  

acţiunea formulată  de reclamanta UNITATE, ADMINISTRATIV TERITORIALĂ  TECUCI, 
1n contradictorin cu pârâtul ŢUCHEL GERIARDT DANIEI.„ cu donticiliul In Tecuci, 

Pentru a se pronun ţa astfel prima inst 	a reţinut următoarele: 
Prin cererea de chemare 1n judecat ă  formulată  şi inregistrată  ini ţial la data de 

01.03.2017 pe rolul Judec ătoriei Tecuci sub I tr.1145/324/2017, reclamanta U.A.T Mun. Tecuci 
a solicitat obligarea pârâtului ŢUCHEL GEZHARDT DANIEL la plata surnei de 7.500 lei 
reprezentând pl ă.ţi nelegale - prejudiciu const; itat de c ătre Curtea de Conturi. 

In motivarea in fapt a cererii, reclamanta a ar ătata că, pârâtul Gerhardt Daniel Tuchel 
a avut calitatea de primar al Municipiului Tecuci in perioada 2012-2016. 

in data de 13.06.2014 1n urma controlului efectuat la sediul reclarnantei de c ătre 
reprezentan ţii Inspectoratul de Stat in Contruc ţii - ISC Galaţi, instituţia a fost amendată  
contraven ţional pentru următoarele fapte: 

- prin procesul verbal seria A nr.000071 /13.06.2014 pentru efectuarea unor lucr ări de 
reparaţii aflat 1n raza de protec ţie a unui mcnument istoric fără.' avizul Direc ţiei Judeţene de 
Cultură., cu amendă  1n cuantum de 10000 lei; 



- prin procesul verbal seria A ur 000074 /13 06 2014 pentru efectuarea unor lucräri de 
reparatn la un imobil declarat monument istoric, cu amendä in cuantum de 5000 lei 

Conform rezolutiei puse de cätre pârât In calitate de conducätor al institutiei,amenzile 
s-au achitat In cuantum de 1/2 din valoarea stabi ii tä de cAtre organul constatator 

Prin ordinul de plata nr 55 1/16 06 2014 s-a achitat 112 din amenda stabilitä prin 
procesul 	verbal 	nr 000075/13 06 2014, 	adicã 	5000 	lel, 	iar 	prin 	ordinul 	de 	plat 
nr 550/16 06 2014 s-a achitat 1/2 din cuantumul amenzu stabihtä prin piocesul verbal 
nr 000074/13 0620j3, adica suma de 2500 lei 

dtului rezultä Ca acesta flu a atacat In instantA procesele verbale de 
'\ const1atre ii,, sctionre a contraventiilor, dei in data de 13 06 2014 scrie pe ultima pagina a 

proq~gului 0®974 o rezolutie cätre secretara municipiului Tecuci de a constitui o 
com&e\cat 	fabileascä persoanele care se fac viflovate 

ptIvit pry ederilor OG nr 2/2001 privind regimul contraventulor cu modificàrile si 
comple 	 un proces verbal de contraventie poate fi atacat In instantä in termen 
de 15 zile dela data comurncärii, introducerea actiunii suspendând executarea, on 	din 
rezolutule pratu1ui pe cele douä procese verbale rezultä clar recunoasterea váditã a faptelor 
ce au fost constatate de cätre organul constatator, neexprimându-i vointa de a ataca In 
instantä cele constatate de càtre ISC. 

In anul 2014, In urma misiunii de audit efectuatã la sediul institutiei noastre de càtre 
Camera de Conturi Gala ti s-a constátat cä sumele achitate de cätre reclamantä in baza color 
douä procese verbale cônstituie prejudiciu la bugetul local §i trebuie recuperat de la 
persoanele care se fac vinovate de acesta. 

In perioada iunie 2014 - iunie 2016, prâtu1 In calitate de primar at municipiului 
Tecuci a dispus constituirea unei comisii care sä stabileascá Intinderea prejudiciulul §i màsuri 
de recuperare a acestuia. Comisia constituitä aajuns la concluzia cä nimeni din institutie nu se 
faôe vinovat de acest rejudiciu. 

Astfel, In aceastä perioada, pârâtul flu a luat nicio mäsurä de recuperare a aceStui 
prejudiciu. 

Precizeazà reclarnanta Ca personalul din eadrul institutiei sale are statut de funetionari 
publici, jar potrivit Legii nr.188/1999 republicatä, abaterile disciplinare sunt stabilite de càtre 
comisia de di.sciplinä aceasta find singura In mäsurä sä stabileascä Incãlcarea atributiilor de 
serviciu de cätre acetia. 

Dupä cum se poate constata, pârâtul flu a sesizat comisia de disciplina aa cum 
prevedea legea statuiui functionarului public, ci a dispus constituirea unei comisii care flu 
avea competena de a stabili vinovatii din institi4ie. 

Având In vedere aceste aspecte, considerä Ca pãrâtul se face vinovat de existena 
acestui prejudiciu, prin nedispunerea contestärii In instanta a color douã procese verbale de 
constatare §i sancionare acontraver4iilor, prin nesesizarea comisiei de disciplinä ce functiona 
in cadrul institutiei §i nici flu a dus la Indeplinire mãsurile dispuse de cätre Camera de Conturi 
GaIai stabihte prin Decizia nr 40/20 14 

Mai aratä cA, fapta ilicitä a fost constatatä de cätre Camera de Conturi - platä nelegala 
a amenzilor stabilite prrn cele douà piocese verbale, existenta prejudiciului - suma de 7500 lei 
achitätä cu ordinele de plata nr.551/16.06.2014 	i nr. 550/16.06.2014, legatura de cauzalitate, 
aa cum au constatat auditorn exterm, Intre fapta ihcità - plata nelegala § i prejudiciu adus 
bugetului local existà, jar vinováia fptuitorului- nedispunerea contestárii In instantä a color 
douä procese verbale, este Indeplinita. 

In drept, au fost invocate dispoziiile art. 14 alin 4 din Legea nr.273/2006, art.36 aim. 
3 lit b 	i art 63 din Legea nr 215i2001 repubhcatà In 2007, art 1357-1371 din Codul civil § i 
art 194 din Codul de piocedurä civilã 
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In dôvedirea cererii, reclamantul a deus la dosarul caüzei Inrisuti (f.6-28). 
Intirnatul a formulat. Intámpinare la iererea de chepare In judecatä, In termenul 

• 	prev.de  art.20 I Cod procedurd civilä, prin car: a invocat exc.epia necornpetenei materiale a 
• 	Judecãtoriei Tecuci, In raport de Decizia ICCJ nr. 16/201.6 publicata in Mon l n. 

110 din 09.02.2017. 	 • 	• . 	. 

Pe. fondul cauzel, arata ca cele aratte in motivarea cererii sun t 
Ine1ege sä invoce . excëpia inadmisikilitäi 11 cererii. In acest sens, fata 
aplicabile dispoziii1e legale ale coduiui mucii, angajatorul (In speA, redl 
facà o cercetare prealâbilã disciplinara si sa dispunä 0 sancliune, doäareii 
disciplinare, sub sanctiunea  nulitãtii absolute art. 25.1 din Codul muncii.' TP 

Sanctiunea respectiva trebuia dispusa. prin decizie, care urrnä sä i se côMüñThe §i pe 
care putea sä 0 conteste.. 

Aitfel spus, reclamanta era obligatä .;ä dispunA o cercetare prin care sã stabileasôá ce 
persoane se .gãsesc vinovate de faptele gneratoare de prejudiciu precum . i sanctiunile 
aplicabile.. . ..• 

Astfel, reclamanta flu a facut dovda fatului cä a efectuat procedura prealabilá, 
preväzutA de disp. art.251 §i urrnätoarele din (odul muncii, pun care astabilit cä este vinovat 
i nici nu a conrnnicat decizia pe care ar fi putut sä o conteste, pentru ca apoi sä Sc Incerce 

recuperarea prejudiciului, dacà ar fi fost gAsit vinovat de cele arätate. 
Aceastä sanctiune  aplicatä direct, frä etapa prealabila a cercetärii prin care trebuia 

stabilitä vinovàlia persoanei cercetate, este IovitA de nulitate absolutä conform disp. art. 251 
din Codul muncii. 

In ceea ce privete afirmaliile reclamantei din cererea introductivà, I intirnatul a 
precizat cä potrivit disp art. 61 din Lege:.2 15/2001, actuaIizati, primarul indepIinete 0 

functie de átitoritate publicA i asigurä punerea In aplicare a legilor i a hotärârilor consi!iului 
local .printr-un aparat de specialitate structarat pe compartimente functioñale, In conditiile 
legii. Compartirnentele functionale  ale acestuia sunt Incadrate cu functionari publici 9i 

personal contractual. 
Fatà de aceste prevederi legale Curtea de Conturi a solicitat 'efectuarea unei analize 

administrative a cauzelor care au determinat aplicarea sanc;iunilor si recuperarea prejudiciului 
de la persoanele räspunzätoare de neIndeplinirea atribuiiilor de serviciu. 

Färã a analiza cerintele Deciziei Curtii de Conturi si ifl Incercarea de a dovedi emiterea 
• 	de masuri coereitive, reclamanta flu face de:ât sa ardä etape, procedurä nelegalä care este 

sanctionata cü nulitate absolutà de dispoziiie incidente arãtate mai sus. 
A considerat Ca reclamanta este de rea credinla raportat la faptul Ca nu se realizeazA 

cerintele Curlii  de Conturi ci se promove:à cereri de chemare In judecatà, pentru bate 
masurile dispuse de aceastä entitate de audit extern. 

Reaua intenie a reclamantei este dcveditä de faptul ca pãna la acest moment all fost 
prornovate 4 cereri de chemare in judecatä in contra sa, care prin motivare Se contrazic Intre 
e]e. 

In prezenta cerere este tras la raspundere pentru ca nu ar 11 solicitat aparatului juridic 
contestarea procesului verbal prin care s-a aplicat amenda, In alte cereri se aratä ca flu mai 
avea jurist in organigrama pentru a putea contesta procesele verbale de sanctiune.  etc. 

Mai mult, aratà cä a solicitat aparatului administrativ constituirea unei comisii de 
analizä care sä stabileascà Intinderea prejudciului §i masuri de recuperare, aspect retinut i de 
cätre reclamantã prin cererea introductivä. 

• 	 Reclamanta a formulat raspuns la Intâmpinare, prin care a reiterat In esenla motivele 
invocate In cererea de chemare In judecatä. 

3 



Prin:.Seiifiniyi1ä nr 1021/11.05.2017, 'pronunatã de Judeeätoria Tecuci, a fost 
admisà excepianepnetenei materiale §i s-a declinat competena de solutionare a cauzei In 
favoarea Tibun1tihi Gi.1i - sectia de litigii de muncã ca instar4á competentä material. 

PentrLiihtäri Eistfel. instanta a avut In vedere Decizia nr. 16/2016, ICCJ, art.269 
Codul Müncii. t.275C.o$ul Muncii art. 1 aim. (2) §i art. 278 aim. (2) art. 254, art. 256 din 
Codul muncii, arL94-95';od procedura civilä, art.129-130 alin.2 Cod procedura civilä. 

Pe roi1.Trihu1ului Galati, cauza a fost mnregistratä sub ace1ai numr. 
Reclarnantul Unitatea Administrativ Teritorialä Municipiul Tecuci a formulat Note 

scrise. 
Anaiizând i coroborând materialul probator administrat in cauzá, instanta a retinut 

urmátoarele: 
Pârâtul Gerhardt Daniel Tuchel a avut calitatea de primar al Municipiului Tecuci In 

perioada 2012-2016. 
In data de 13.06.20 14 in urma controlului efectuat la sediul reclamantei de cätre 

reprezentantii Inspectoratului de Stat In Constructii - ISC Galati a fost emis Procesul-Verbal 
de Control nr 21884, jar institutia reclamantà a fost amendatä contraventional: 
- prin procesul verbal seria A nr.000075 /13.06.2014 pentru efectuarea unor lucräri de reparatii 
aflat In raza de protecie a unui monument istoric frã avizul Directiei Judetene de CulturA, cu 
amendA In cuantum de 10000 lei-filele 6-7 la dosar 
- prin procesul verbal seria A nr.000074 /13.06.2014 pentru efectuarea unor 1ucrri de 
reparaii la un imobil declarat monument istoric, CU ainendä In cuantum de 5000 lei-filele 8-9 
la dosar. 

S-a re;inut cA potrivit rezolufiei puse de cätre pârât In calitate de conducätor al 
institutiei, amenzile s-au achitat in cuantum de 1/2 din valoarea stabiiitä de cätre organul 
constatator, respectiv prin ordinul de platA nr.551/16.06.2014 s-a achitat 1/2 din amenda 
stabilitä prin procesul verbal nr.000075/13.06.2014, adicà 5000 lei, iar prin ordinul de piatà 
nr.550/16.06.2014' s-a achitat 1/2 din cuantumul ainenzii stabiiitä prin procesul verbal 
nr.000074/13.06.2013, adicã suma de 2500 lei. 

In urma misiunii de audit efectuatä la sediul institutiei reclamante de càtre Camera de 
Conturi Galati s-a constatat prin Decizia nr 40/2014 cã sumele achitate de cätre reclamantä in 
baza celor douä procese verbale constituie prejudciu la bugetul local §i a solicitat efectuarea 
unei analize administrative a cauzelor care au determinat aplicarea sanctiunilor precum §i 
recuperarea prejudiciului de la persoanele rãspunzätoare de neIndeplinirea atributiilor de 
serviciu. 

In conformitate cu disp.art 61 din Legea nr. 215/2001 - Legea administratiei publice 
locale, 

(1) Primarul indeplinete o functie de autoritate publicä; 
(2) Primarul asigura respectarea drepturilor i libertäilor fundamentale ale cetätenilor, 

a prëvederilor Constitutiei, precurn §i punerea In aplicare a legilor, a decretelor Preedinte1ui 
României, a hotärârilor §i ordonantelor Guvemului, a hotärârilor consiiiului local; dispune 
mäsurile necesare i acordã sprij in pentru aplicarea ordinelor §i instruc;iunilor cu caracter 
normativ ale minitrilor, ale celorlalti conducthori ai autoritäfilor administratiei publice 
centrale, ale prefectului, precum §i a hotArârilor consiliului judeean, In conditiile Iegii; 

(3) Pentru punerea in aplicare a activitãilor date in competenta sa prin actele 
normative preväzute la aim; 

(2), primarul beneficiazä de un aparat de specialitate, pe care 11 conduce; 
(4) Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente functionale, 

In condi;iiie legii. Compartimentele functionale ale acestuia sunt incadrate cu func;ionari 
publici i personal contractual; 
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(5) Primarul conduee serviciile publ:ce locale. 
Ca urmare a dispozi ţiilor Curţii de Conturi, s-a re ţinut că  in perioada iunie 2014 - 

iunie 2016, pârâtul 1n calitate de primar al I3unicipiului Tecuci 1n baza. atribu ţiilor arătate, a 
dispus constituirea unei comisii care s ă  stabilească  intinderea prejudiciului şi măsuri de 
recuperare a. acestuia, iar comisia constituit ă  a ajuns la concluzia că  ni~--diş-instituţie nu 
se face vinovat de acest prejudiciu. . 7..';,,P. ---! t>-% _. 

Faptul că  pâxâtul a aprobat s ă  se achitate './2 din cuanturn '. "v ,1-- zilor ..a.-• ate ,in , 
_..,.., j ,ă  intervalul de 48 de ore de la data corrunic ării proceselor ve ,.. 	4;f:::, 	o '-e nu 

echiva1ează  cu o asumare a culpei exelusive ..4 acestuia ,in rn ă sură  4er: W!g4,-:?... - îg,.,  def.6 , 	. 
civilă  rezlementată  in temeiul disp.art.1357 ;,,I1in.1 Cod civil potrivit c.,:;& ,  a „ce car. , ,,,dIzează  

s■, i altuia un prejudiciu printr-o fapt ă  ilicită  ,săvârşită  cu vinovăţie, este oblig. -i5,,,i, 1 ,-.15 .,"- . --.. 	'' 
Pentru considerentele arăta-te, s-a respins ac ţiunea canefondată . 	"•-• 	 - 
impotriva acestei sentinte a declarat apel reclamanta Unitatea Adrninistrativ 

Teritorială  Municipiul Tecuci, susţinând eă  hotărârea Tribunalului este bazat ă  exchisiv 
pe apărările intirnatului, făXă  a fi arătate 1wintegralitate motivele pentru eare sus ţinerile 
reclamantei au fost respinse. 

Că  instanţa a extras din Intâmpinatea depus ă  de intimat motivarea 1rnpreun ă  eu 
pasaje din apărăfile formulate pe care le.:.a redat 1n cuprinsul sentin ţei eivile apelate 
limitându-se a le relua neconving ător. 

Instan ţa de fond a omis să  constate că  raportat la situa ţia de fapt intimatul este 
culpabil de prejudiciul cauzat reclamantei şi trebuie să  răspundă  patrimonial pentru 
pagubele materiale produse prin necontestarea celor dou ă  proeese verbale de contraven ţie 
şi prin nesesizarea comisiei de disciplin ă  asa curn prevede statutul func ţionarului public. 

Sub un alt aspeet, recunoa şterea şi ,eonstatarea faptei ilicite de c ătre auditul Cur ţii 
de Conturi stabilite prin decizia nr. 40/2014 şi rămânerea 1n pasivitate a conducătorului 
instituţ iei, prin Indeplinirea defectuoasă  a atfibuţiilor legale ce "ii reveneau In calitatea sa de 
prirnar reprezint ă  o formă  a vinovăţiei. 

Cât prive şte certitudinea şi Intinderea wejudiciului acestea sunt elemente detefininate 
prin actul de control al Cur ţii de Conturi ş i reprezintă  suma de•7500 lei. 

Având in vedere cele ar ătate apelanta a sus ţinut că  prima instanţă  a procedat la o 
interpretare gre ş ită  a situaţiei de fapt drept pentru care a solicitat adrniterea apelului si 
schimbarea sentinţei cu consecinţa admiterii acţiunii aşa curn a fost formulată . 

Intimatul nu a formulat intâmpinare în apel. 
Curtea analizând motivele de ape5. prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului 

,......9 

	

0,--- 	apreciază  că  apelul formulat este intemeiat pentru urin ătoarele considerente: 
{ 

Reclamanta a criticat sentin ţa doar sub aspectul solu ţiei pe fond a cauzei, astfel că  
şi instan ţa de apel va analiza legalitatea ş i temeinicia acesteia doar 1n ceea ee prive şte fondul 
nu şi soluţionarea excep ţillor invoeate In prima instanţă . 

Astfel, Curtea constat ă  că  acţiunea de faţă  este o ac ţiune in ră spundere material ă  
formulată  de reclamanta Unitatea Axlministrativ Teritorial ă  Tecuci impotriva fostului primar. 

Reelarnanta şi-a intemeiat aceast ă  acţiune 1n drept pe dispozi ţiile Legii nr.273/2006 
privind fmanţele publice locale, ale Legii nr. 215/2001 privind administra ţia publică  locală  ş i 

	

• 	ale codului eivil. 
Curtea constată  că , potrivit deciziei civile nr.16/2017 a ÎCCJ, raporturilor juridiee 

dintre o unitate administrativ teritorial ă  şi un primar li se aplic ă  prevederile codului muncii. 
Fiind o ac ţiune in răspundere patrirnonial ă  Curtea nu poate re ţine principala apărare a 

pârâtului in sensul c ă  angajatorul trebuia s ă  facă  o cercetare prealabil ă  disciplinară  şi să  
dispună  o sanc ţiune urmare acestei cercet ări conform art. 251 Codul muncii. 

Procedura cercet ării prealabile invocate de pârât şi prevăzută  de art. 251 Codul muncii 
este necesară  doar in cazul răspunderii disciplinare nu şl 'in cazul răspunderii patrimoniale a 
salaria ţilor. 
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Or in cauz iàspunderea patrimornalä este reglementatã de art 254 Codul muncu 
in aim 1 stabi1etc cA salariatu räspund patrimonial, In temeiul normelor i principiilor 
indii••i' rg vi1econtractualepentru pagubele materiale produse angajatorului din vina 

ci,4inca br. 
lin. 2 ,,salariatii flu raspund de pagubele provocate de fortä  majorä sau 

de al i
i' 

 eprevzute i care flU puteau fi InlAturate i nici de pagubele care se 
IncadreazA In riseul normal al serviciului." 

Totodatä,nu poate fi retinuta  ca Intemeiatä nici apãrarea pârâtului In sensul cä potrivit 
dispoziiilor art. 61 din Legea nr. 215/2001 ,,Primarul Indeplinete o funcie de autoritate 
publicä asigurä punerea In aplicare a legilor §i hotärârilor consiliului local printr-un 
aparat de specialitate structurat pe compartimente functionale In conditiile legii i In care 
sunt Incadrati funcionari publici i personal contractual." 

Acest text de lege flu poate fi interpretat ca o exciudere a rAspunderii patrimoniale a 
Primarului pentru urmätoarele considerente: 

Art.55 din Legea nr 393/2004 privind statutul aleilor bocali prevede CA,, aleii bocali 
rspund, In conditiile legii, administrativ, civil sau penal, jar conform art. 2 aim. 1 din ace1ai 
act normativ, prin alei bocali ,,se Inelege consilierii locali §i consilierii judeeni, primarii, 
primarul general al municipiului Bucureti, viceprimarii, preedinii i vicepreedinii 
consiliilor judeene." 

TotodatA, potrivit art. 63 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001, primarul are printre 
altele i atributii referitoare la bugetul local, iar potrivit aim. 4, In exercitarea acestor atribu;ii, 
primarul exercitA functia  de ordonator principal de credite. 

Acest text de lege se completeazA cu dispoziiile Legii nr. 273/2006 privind finantele 
publice locale care in art: 21 alin. 2 prevede CA: 

,,(2) Ordonatoriir  principali de credite ai bugetelor locale sunt primarii unitAilor 
adrninistrativ-teritoriale, primarul general al rnunicipiului Bucureti, primarii sectoarelor 
rnunicipiului Bucureti §i preedinii consiliilor judeene." 

Conform art. 23 aim. 1 si 2 lit. c, 
(1) Ordonatorii de credite au obiigaia de a angaja si de a utiliza creditele bugetare 

nurnai in limita prevederilor §i destinaiilor aprobate, pentru cheituieli strict legate de 
activitatea institutiilor publice respective i cu respectarea dispoziiilor legale. 

(2) Ordonatorii de credite rAspund de: angajarea, lichidarea i ordonantarea 
cheltuielilor In limita creditebor bugetare aprobate i a veniturilor bugetare posibil de incasat. 

In cauza de fata,  pãrâtului i s-a reproat faptul cà In calitate de Primar nu a 
Intreprins toate mAsurile cc se impuneau pentru recuperarea sumei de 7.500 lei cc a fost 
platitA de cAtre reciamantA cu titlu de amenzi contraventionale, respectiv nici flu a atacat 
procesele verbale de coritravenie conform HO nr.2/2001 i nici flu a lansat procedura iegalA 
pentru depistarea i tragerea la rAspundere a salariatibor vinovati pentru prej udiciul constatat 
prin actul decontrol. 

lntr-adevAr, din actele dosarului rezuitA cA, Inspectoratul de Stat in Constructii - ISC 
Galati - a amendat contraventional Unitatea Administrativ Teritoriala Tecuci, cu 2 amenzi 
astfel: 

- Cu o amendA In sumA de 10000 lei prin procesul verbal de contraventie seria A nr. 
000075/13.06.2014 pentru efectuarea unor lucräri de reparaii in raza de protecie a unui 
monument istoric frA avizul Directiei Judetene de CulturA aa cum cere art.55 aim. 1 lit, a 
din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor; 

- Cu amenda In suma de 5000 lei prin procesul verbal de contraventie seria a NR. 
0000 74/13.06.2014 pentru efectuarea unor bucrri de reparatii la un imobil deciarat 
monument istoric. 
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• 	 .•: 

Prin actul de control a! ISC s-a rinut Ca, referitor la primul proces' verbal de 
contraventie, interventiile de reabilitaie intel oarä cu restauralea de comport ne 	istice 
asupra imobilului monument istoric situ at In strada 1 Decembrie 1918 .  
faiä avizul Ministerului Culturu si Cultelor sau dupa caz a servicnloi 	t,r to 
acestuia, In cOnfOrmitate cu art.55 alini din Lôga nr.42212001 rfinare 
monumentelor constituie contraventie §i se sanctioneaza CU amenda intr 
lei.  

Referitor La cel. de-al doilea proces verbal de contraventie s-a maitn 
potrivit art. 17 alin 2 din Ordinul nr. 839/2009 al MDRL pentru aproba r 
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1 1,94 privind autorizare executärii lucrärilior de 
construcpi repubiicatà i thodificatä, autcrizaia de constructie Se va emite in regim de 
urgenà pentru iucrärile de interventie In prima urgenä la 'constructiile monumentelor 
istorice, cu consultarea prealabila a organisnEelor abilitate ale .Mihisterului Culturii, Cultelor 
i Patrimoniului Naionai; precum i peitru lucrärile de consoiidare la clãdirile Incadrate 

prin raport de expertiza tehnicä ori prin not tehnicä justificativä, In clasa I de rise seismic 
i care prezintä pericol public, In conditiile prey. de art. 7 aim. 10 din lege. 

Ca In cauzã, privitor la lucrarile de construcii la imobilul situat In str. I Decembrie 
• 1918, nr. 77, Tecuci, au fast emise autoriza4iile de construire nr. 37 i'38 din 14.03.2014 si 

certificatul de urbanism nr. 75/14.03.2014, insà in cuprinsul acestuja din urmA nu este 
precizata necesitatea obtinerii avizului Mii'iisterului Culturii §i Cultelor sau a serviciilor 
deconcentrate ale acestuia, imobilul find situat In zona de protectie a unui monument istoric 

i In zona protejatä. 
Or, In conformitate cu prevederile art.26 lit .h din Legea nr.50/1991 emiterea 

certificateIo de urbanism care nu conin lista cuprinzând avizele §i acordurile legale 
necesare in raport cu obiectivul de investi ii constituie con traventie §i se sanctioneaza  cu 
amenda contraventionala de la 5000 lei la 30000 lei. 

Din áctele dosarului rezultà cà pârâtul, In calitatea sa de conducätor al uniUiii 
administrativ teritorialë a dispus plata acestor amenzi cOntraventionale In 48 de ore in 
cuanturn de '/2, §i totodatä, prin rezolutie adresatä secretarei a dispus ca aceasta sä emitã o 
dispoziie pentru cornisie internà privind stabilirea vinovätiei. 

La data de 16.06.2014 pârâtul a prop -as trecerea acestor sume pe cheltuieli. 
Din ansamblul probator rezuitä cä p6âtu1 a luat prima mäsurã eorectà de a face plata 

in 48 de ore pentru a suporta doar '/ din cuantumul amenziior aplicate, Insà aceastà masura 
• nu a fost suficientä. Aceasta trebuia continuatä cu alte mäsuri fie pentru anularea In instanta 

a amenzilor aplicate, fie pentru recuperarea prejudiciului de la persoanele vinovate. Faptul 
ca a ordonat secretarei sä emitã o dispozie CU 0 comisie pentru cercetarea persoanelor 
vinovate de asemenea, este insuficienta in conditiiie In care la dosarul cauzei flu a fost depusä 
nici dovada existentei unei astfel de comisii si mci rezultatele acesteia. 

Nedispunerea tuturor mãsuniior necesare pe de o parte §i trecerea acestor amenzi pe 
cheltuieliie din bugetul reclamantei pe de altá parte sunt elemente care contraviri obiigaiiIor 
pârâtului aa cum sunt prevAzute de dispozi;iiie legale invocate mai sus refenitoare La calitatea 
de ordonator principal de credite. 

Se mai retine  de eàtre instanta de apel cä pârâtui nu a invocat vreun motiv de fo4A 
majorã sau alte cauze neprevAzute §i nici cA paguba s-ar Incadra in niseul normal al 
serviciuiui, conform aIm. 2 a! art. 254 Codul muncii. 

In acest context, Curtea apreciazä cã in cauzà sunt Intrunite elementele naspunderii 
patrimoniale a pârâtului In sensul cerut de art 254 aim. 1 Codul muncii pentru prejudiciul 
de 7500 iei creat reclamantei din vina §i In legatura cu activitatea sa. 



Penti 	e4estc considerente, In cor I ormitate cu dispoziiile art 480 alin 2 Cod 
p1 ocecui i. i'ilä 	va admilL ape lul dccl ii at di reclamantä §i va schimba In tot sentrnta 
apelathMIn su3sut: tvpdrn1tc atiunca reclarnintu i ' a obliga pârâtul sà pläteascã acesteia 
suma de 75OCiii\)cu titlu de dune 

PENTRU ACESTE MOTIVE, 
N NUMELE LEGII 

DECIDE 

Admite apelul declarat de reclarnanta Unitatea Administrativ Teritorialä Municipiul 
Tecuci, prin primar Cãtàlin Constantin Hurdubae, cu sediul in Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, 
nr.66, Jud.Galati Impotriva sentinlei civile nr.1311/13.12.2017 a Tribunalului Galati. Schirnbä 
In tot aceastä sentinta i In rejudecare: 

Admite actiunea formulatA de reclamanta Unitatea Adrninistrativ Teritorialä Tecuci 
Impotriva prâtului Tuchel Gerhardt Daniel. 

Obliga pârâtul sà plateasca reclarnantei suma de 7500 lei, Cu titlu de daune. 
DEFINITIVA. 
Pronuntata In edina publicä din 02 Aprilie 2018. 
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