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Dosar nr. 3046/121/2019 

ROMANIA 
TPJBUNALUL GALATI 

SECTIE I CIVILA 
Sentinta civilá nr. 319 

edin.apub1icã de la 23 lunie 2020 
Completul constituit din: 

PRESEDINTE: Ecaterina Ivanov 
Asistent judiciar: Corina Voicu Mused 

Asistent judiciar: Violeta Neculai 
Grefier: Anuta Päcurani 

Pentru astAzi find amânatà solutionarea cauzei Litigii de muncä privind pe 
reclamanta UAT MUNICIPIUL TECUCI PRIN PRIMAR, In contradictoriu cu pârâi 
FINKELSTEIN EDUARD, TUCHEL GERHARDT DANIEL, având ca object 
,,pretentii". 

Dezbaterile cauzei §i sustinerile  orale ale pä4ilor au avut bc In edina publicà din 
data de 09.06.2020 §i au fost consemnate in Incheierea de §edinld din acea datA, Incheiere 
care face parte integrantA din prezenta, când instanta a amânat pronunarea la data de 
23.06.2020, data la care a pronuntat  urmAtoarea hotArâre: 

TRIBUT4ALUL, 

Deliberând asupra cauzei civile, constatA urmàtoarele: 
I. Sesizarea instantei 
Prin cererea de chemare In judecatA InregistratA pe rolul acestei instan4e la data de 

15.07.20 19 sub nr. 3046/121/2019, reclamanta UAT Municipiul Tecuci, prin Primar, In 
contradictoriu cu pârâtii Finkelstein Eduard i Tuchel Daniel Gerhardt, a solicitat instantei 
ca, prin hotArârea pe care o va pronuna, sA dispima obligarea primului pârât la plata 
sumei de 220.594,68 lei, reprezentând prejudiciu cauzat institutiei prin neplata la termen a 
debitelor aferente perioadei 21.09.2011-22.03.2012, jar a celui de-al doilea pârât, laplata 
surnei de 170.420,45 lei reprezentând prejudiciu cauzat instituei, prin neplata la termen a 
debitelor aferente perioadei 21.06.2012-26.11.2013. 

In motivarea cererii, reclamanta a arAtat, In esentA, cA pârâtii au avut calitatea de 
primar al Municipiului Tecuci In pèioada 2008-2012, respectiv 2012-2016, jar suma 
totalA de 391 015,13 lei reprezmtA penahtAti de Intârziere calculate prin raportul de 
expertizA contabilA judiciarA i dispuse de instantà, pentru plata cu Intârziere a redeventei, 
neplata taxelor i impozitelor, avându-se In vedere numärul de zile de mntârziere calculate 
pentru fiecare sumA IncasatA de UAT Tecuci i neachitatA la termenuistipulat In contract. 

Având In vedere cA pârâii, In calitatç de ordonatori principali de credite, flu au 
Indeplinit obligaia de platA a sumelor la termenele cuvenite, farA sA existe o justificare, 
sunt rAspunzAtori de prejudiciul creat reclamantei. 

A precizat reclamanta cA sunt Indeplinite condiliile räspunderii civile delictuale, In 
sensul cA fapta ilicitA rezultA din neachitarea sumelor datorate la termenele scadente, 
existenta prejudiciului rezultA din faptul cA Inalta Curte de Casatie i Justiie a dispus 
obligarea reclamantei la plata de pena1it6i, legAtura de cauzalitate rezultA din faptul CA 

Va atragem atenlia cd datele menfionate In prezentul document se Inscriu In cele prevdzute de 
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pârâţii au avut calitatea de primari în perioada in care trebuiau achitate respectivele sume 
de bani, iar vinovăţia acestora rezidă  in neluarea măsurilor corespunzătoare. 

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

in dovedirea cererii, reclamanta a solicitat administrarea probei cu 
A depus laclosarul cauzei inscrisuri ( f.9-48). 

Apărările pârâţilor 
. Legal citat, pârâtul Finkelstein Eduard a depus intâmpinare la data de 18.12.2019, 

prin care a invocat excep ţia prescrip ţiei extinctive a dreptului la ac ţiune, iar pe fond, 
netemeinicia cererii, cu cheltuieli de judecat ă . 

Cu privire la exceptia invocată  p 'ârâtul a arătat, in esenţ.ă, că  ră.sa punderea 
patrirnonială  poate fi atras ă  in terrnen de 3 ani de la data producerii pagubei, care a avut 
loc 'in 2011-2012, termenul de prescrip ţie expirând la data de 03.04.2015, ulterior ultimei 
plăţi efectuate de Ap ă-Canal şi nerambursate de UAT Tecuci. 

A mai susţinut pârâtul că  suma de 61.996,55 lei, scadentă  la data de 04.04.2011, 
era deja prescrisă  la data de 22.04.2014, la momentul inregistr ării cererii arbitrale, fără  ca 
nimeni să  observe iregularitatea. 

Chiar dacă , prin reducere la absurd, termenul de prescrip ţie ar incepe să  curgă  de la 
data pronunţăxii sentinţei executorii 'in litigiul arbitral, respectiv la data de 05.01.2015, 
acesta a expirat la data de 04.01.2018. 

Pe fondul cauzei, pârâtul a arătat că  dispozitivul hotărârii arbitrale prive şte o 
obligaţie proprie reclamantei, iar obligaţia de a vira sumele ş i taxele locale nu era n ăscută  
pe durata mandatului s ău, sumele reprezentând obligaţii nevirate de UAT Tecuci in 
mandatul său, nu a au fost niciodată  solicitate de operator, astfel incât nu a ştiut de 
existenţa acestei datorii. De asemenea, primarul nu poate efectua pl ăţi, fără  ca serviciul de 
specialitate din cadrul prim ăriei să  işi efectueze obligaţiile de serviciu prevăzute de lege, 
iar pe perioada mandatului s ău, a delegat ş i viceprimarului dreptul la prim ă  semnătură , 
tocmai pentru a nu se intârzia nicio plat ă, când era plecat din institu ţie. Prin urmare, nu 
rezultă  culpa sa din docurnentele depuse la dosarul cauzei. 

In ceea ce prive şte legătura de cauzalitate şi prejudiciu, pârâtul este de p ărere că  
litigiul cu Apă  Canal a fost pierdut din cauza ap ărărilor superficiale formulate de 
următorii primari, iar actualul primar a dispus recuperarea prejudiciului fără  o verificare 
temeinică  a Indeplinirii condiţiilor răspunderii delictuale/patrimoniale. 

in probatiune, a solicitat administrarea probei cu 'inscrisuri. 
in drept, au fost invocate disp.art.205 C.proc.civ. 
La rândul său, pârâtul Ţuchel Daniel Gerhardt a formulat intâmpinare la data de 

18.12.2019, prin care a solicitat respingerea cererii, ca neffitemeiat ă . 
in motivare, a susţinut, in esenţă, că  nu s—au depus eventuale dispozi ţii ale sale din 

care să  rezulte că  ar fi solicitat intârzierea vreunei pl ăţi sau sistarea acestora, ceea ce ar fi 
generat penalit ăţile din cauză. Mai mult, funcţia sa nu îi permitea s ă  ia decizii, ci doar 
iniţiative, care erau supuse controlului Consiliului Local. 

A mai susţinut pârâtul c ă  nu sunt indeplinite condi ţiile răspunderii civile delictuale, 
intrucât prejudiciul nu este cert, nu exist ă  fapta sa ilicită, care să  fi generat sumele 
solicitate de reclamantă , lipsind, astfel şi legătura de cauzalitate dintre cele dou ă . 

In probatiune, a solicitat administrarea probei cu hişcrisuri. 
III.Procedura în faţa instanţei 
Prin precizările formulate pentru termenul de judecat ă  din 06.02.2020, reclamanta a 

arătat că  nu sunt aplicabile dispozi ţiile prescripţiei extinctive a dreptului la ac ţiune, 

Vă  atragem atenţia că  datele men ţionate fn prezentul document se 'inscriu fn cele prev ăzute de 
Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European, fapt ce conferă  obligativitatea protejării, 
conservării ş ifolosirii acestora doar fn scopul prevăzut de lege. 
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intrucât dreptul s ău a inceput s ă  curgă  la data pronunţării deciziei nr.243111.06.2018, 
pronunţată  de ICCJ, prejudiciul s ău fiind stbilit 'in urma pronunţării acestei decizii. 

Mai mult, deşi ambii pârâţi recunosc aplicabilitatea contractului de delegare a 
gestiunii nr.29123.09.2010, sus ţin că  nu sunt indeplinite condiţiile atragerii răspunderii 
lor, in ciuda faptului c ă  nu pot invoca necunoaşterea clauzelor contractuale. 

Pârâtul Finkelstein Eduard şi reclamanta au formulat concluzii scrise, in termenul 
de amânare a °pronunţării, prin care, in esen ţă, au reiterat sus ţinerile din cadrul 
intâmpinării, respectiv preciz ărilor din data de 05.02.2020. 

Instanţa a incuviinţat pentru părţi proba cu inscrisurile, apreciind c ă  este 
admisibilă  şi poate duce la solu ţionarea cauzei potrivit art. 258, raportat la art. 255 Cod 
de procedură  civilă . 

Expunerea aspectelor re ţinute de instanţă  şi motivarea solu ţiei 
Deliberând cu prioritate asupra excep ţiei prescriptiei extinctive a dreptului 

materiale la actiune, conform art.248 alin.(1) C.proc.civ., instan ţa reţine următoarele: 
Prin sent.arbitrală  nr.14 din 05.01.2015, pronunţată  de Curtea de Arbitraj 

Comercial de pe lângă  Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură  Galaţi, reclamanta a 
fost obligată  să  achite către SC Apa Canal SA Gala ţi suma de 1.124.222,00 lei- taxe si 
impozite, scadente în perioada 2011-2013; precum şi suma de 382.742,73 lei-  penalităţi 
de Intârziere calculate pân ă  la data de 28.02.2014 pentru plata cu intârziere a taxelor şi 
impozitelor scadente in perioada 2011-2013- şi suma de 8.272,40 lei,  penalităţi de 
intârziere calculate pân ă  la data de 28.02.2014, pentru plata cu intârziere a redeven ţei 
datorate în perioada 2011-2013;-18.948,26 lei- cheltuieli arbitrale. 

Prin cererea de chemare in judecat ă  inregistrată  pe rolul Curţii de Apel Galaţi — 
Secţia a-I-a Civilă, sub nr. 113/44/2015*, reclamanta Unitatea Administrativ Teritorial ă  
Tecuci a solicitat, 1n contradictoriu cu pârâtele SC Ap ă  Canal SA Galaţi şi Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară  „Serviciul Regional Apă  Canal Galaţi", anularea sentinţei 
arbitrale nr. 14/05.01.2015 pronun ţată  de Curtea de Arbitraj Comercial de pe lâng ă  
Camera de Comer ţ, Industrie şi Agricultură  Galaţi in dosarul nr. 14/2014 şi trimiterea 
cauzei spre soluţionare Tribunalului Galaţi, Secţia contencios administrativ şi fiscal, iar in 
subsidiar, 1n conformitate cu art. 608 lit. h raportat la art. 613 lit. b C.proc.civ. anularea 
hotărârii arbitrale şi soluţionarea cauzei pe fond pe baza probelor administrate. 

Prin sent.civ. nr.260/F  din data de 29.10.2015 , pronun ţafă  de Curtea de Apel 
Galaţi, a fost admisă  'in parte ac ţiunea in contencios administrativ şi fiscal şi s-a dispus 
anularea sentinţei arbitrale nr. 14/05.01.2015 pronun ţată  de Curtea de Arbitraj Comercial 
de pe lângă  Camera de Comer ţ, Industrie şi Agricultură  Galaţi şi 'in rejudecare a fost 
admisă  excep ţia lipsei calităţii procesuale pasive invocat ă  de pârâta Asocia ţia de 
Dezvoltare Intercomunitar ă  „ Servicâil Regional Ap ă  Galaţi" şi respinsă  acţiunea faţă  de 
acest pârât, ca fiind introdus ă  irnpotriiia unei persoane fără  calitate procesual ă . Totodotă , 
a fost respins ă  acţiunea, ca nefondat ă. 

Prin dec.nr.2431 din data de 11.06.2018 pronun ţată  de ICCJ in dosanil nr. 
113/44/2015*, a fost admis recursul formulat de SC Ap ă  Canal SA Galaţi, impotriva 
sent.civ. nr.260/F  din data de 29.10.2015, cu consecin ţa respingerii ac ţiunii formulate de 
reclamanta UAT Tecuci. 

La data de 10.07.2018, reclamanta a 'incheiat cu creditoarea SC Ap ă  Canal SA 
Galaţi „Protocolul privind e şalonarea la plată  a sumelor achitate de Operator cu titlu de 
redevenţă , alte taxe şi impozite şi neachitate 'in termen de c ă tre Autoritatea Delegant ă" 
(f.46), prin care a recunoscut c ă  datorează, printre altele, suma de 391.015,13 lei, pretins ă  
pârâţilor din prezenta cauz ă , reprezentând penalit ăţi de Intârziere pentru nevirarea în 

Vă  atragem atentia că  datele menţionate fn prezentul document se inscriu in cele prev ăzute de 
Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European, fapt ce conferă  obligativitatea protejării, 
conservării ş i folosirii acestora doar fn scopul prevăzut de lege. 
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termen a sumelor achitate de operatOr cu titlu de redevent ă  şi alte impozite şi s-a obligat 
să  achite aceast ă  sumă  în 15 rate, îlncepand cu data de 01.08.2018. 

Potrivit disp.art.268 alin.(1) lit.c) C.muncii, cererile in vederea solu ţionării unui 
conflict de muncă  pot fi formulate în termen de 3 ani de la data na şterii dreptului la 
acţiune, in cazul răspunderii patrimoniale a salaria ţilor faţă  de angajator. 

Referitor la .momentul in care aînceput s ă  curgă  termenul de prescrip ţie extinctivă  
a dreptului material la ac ţiune, instanţa reţine că  , fficepând cu data de 13 mai 2011, când 
a intrat in vigoare Legea nr. 62/2011, momentul na şterii dreptului la ac ţiunea in - 
ră spunderea patrimonial ă  este prevăzut de art. 211 lit. c) din aceast ă  lege, cu aplicarea art. 
12 din Decretul nr. 167/1958 (anterior datei de 1 octombrie 2011), respectiv de art. 2.526 
din Codul civil (incepand de la 1 octombrie 2011). Din această  perspectivă , începând cu 
data de 13 mai 2011, pentru stabilirea momentului de inceput al cursului termenului de 
prescrip ţie extinctivă, prezintă  interes data producerii pagubei. 

Având în vedere situa ţia de fapt din cauză, instanţa reţine că  paguba produsă  
reclamantei, constă  1n plata sumelor de bani neachitate la termen şi a penalităţilor către 
SC Apă  Canal SA Galaţi, iar aceasta se situeaz ă  cel mai devreme la data deciziei nr.2431 
din data de 11.06.2018, pronun ţată  de ICCJ in dosarul nr. 113/44/2015*. 

Contrar susţinerii pârâtului, termenul de prescrip ţie nu putea incepe s ă  curgă  nici 
de la data efectuării ultimei plăţi nerambursate, nici de la data pronun ţării sentinţei 
arbitrale, intrucât, paguba produs ă  reclamantei const ă  în obligarea acesteia de a achita 
sume de bani neachitate la termenul scadent, aceasta fiind stabilit ă  odată  cu fmalizarea 
litigiului dintre reclamantă  şi SC Apă  Canal SA Galaţi. 

Este adevărat că  sent.arbitral ă  nr.14 din 05.01.2015 avea caracter executoriu, dar 
doar intre părţile din litigiu, reclamanta nefiind indrept ăţită  să  se indrepte împotriva 
persoanelor responsabile de producerea prejudiciului decât 1n momentul în care acest 
prejudiciul prevăzut in cuprinsul sentinţei era produs. Atât timp cât reclamanta ş i-a 
exercitat dreptul la c ăile de atac prevăzute de lege, ş i nu a efectuat nicio plată  a sumelor 
cuprinse în sentinţa arbitrală, nu s-ar fi putut reţine vreo pagub ă  în patrimoniul său, de 
vreme ce nu era certă  obligaţia sa de plată  faţă  de creditoare. 

Or, prescriptia extinctiv ă  indeplineşte şi un rol de sanctiune Impotriva creditorului 
care nu acţionează  in termenul legal pentru realizarea dreptului s ău, sens in care data 
naşterii dreptului la acţiune trebuie stabilită, în cauză, în raport de data efectiv ă  a plăţii 
sumelor de bani stabilite in cauza nr.113/44/2015*, c ătre SC Apă  Canal SA Galaţi, 
Intrucât, în lipsa acestor pl ăţ i nu s-ar putea vorbi despre o pagub ă, in sensul art. 211 lit. c) 
din Legea nr. 62/2011. 

Faţă  de aceste considerente, instan ţa va respinge excep ţia invocată, ca 
neintemeiată . 

Pe fondul cauzei, analizând cererea, prin prisma susţinerilor părţilor, a 
probatoriului administrat şi a dispoziţiilor legale incidente in cauză, instanţa reţine 
următoarele: 

'In fapt, prin contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu 
apă  şi de canalizare, Incheiat la data de 23.09.2010, incheiatintre Asocia ţia de dezvoltare 
intercomunitar ă  , in numele şi pe seama Municipiului Tecuci, în calitate de autoritate 
delegantă , şi SC Apă  Canal SA Galaţi, 1n calitate de operator, având ca obiect delegarea 
exclusivă  a acestor servicii 

Potrivit art.38 din contract, operatorul va pl ă ti autorităţii delegante o redevent ă, 
iar, potrivit art.17 pct.21, autortiatea are obliga ţia să  vireze 1n termen de 5 zile lucr ătoare 
operatorului, în contul de rezerv ă  (IID/MRD) toate sumele achitate de operator în contul 

Vă  atragem atenţia că  datele menţionate 'in prezentul document se lnscriu in cele prevăzute de 
Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European, fapt ce conferă  obligativitatea protejării, 
consen/ării şifolosirii acestora doar în scopul prevăzut de lege. 
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autorităţii delegante, cu titlu de redeven ţă, impozit pe profit, dividende ş i alte impozite 
sau alte plăţi similare primite de la operator, în leg ătură  cu contractul sau orice alt temei. 

Potrivit disp.art.17 pct.27.9, neplata aduce dup ă  sine calcularea de penalit ăţi în 
cuantum egal cu cele calculate pentru neplata obliga ţiilor bugetare, incepând cu ziva 
următoare termenului maxim de plată . 

intrucăt UAT Mun.Tecuci nu a indeplinit obliga ţia de achitare a sumelor Incasate, 
reprezentând redeven ţe, taxe şi impozite restante, SC Apă  Canal SA Galati a formulat 
cerere de arbitrare, solu ţionată  prin. sent.arbitral ă  nr.14 din 05.01.2015, pronun ţată  de 
Curtea de Arbitraj Comercial de pe lâng ă  Camera de Comerţ, Industrie ş i Agricultură  
Galaţi, astfel cum s-a reţinut anterior. 

Pârâţii au avut calitatea de primar al Municipiului Tecuci in perioada 2008-2012- 
FinkeLstein Ednard, respectiv 2012-2016- Tuchel Gerhard Daniel. 

Prin referatul intocmit la data de 08.07.2019 (f.48), serviciul buget-contabilitate 
din cadrul reclamantei, a prezentat modul de calcul al sumei totale de 391.015,13 lei, 
compusă  din 382.742,73 lei şi suma de 8.272,40 lei, separat, prin raportare la date 
incasării şi data scadenţei (return ării) sumelor, reprezentând redevenţă, impozite ş i taxe, 
pentru evidenţierea sumelor ce se imput ă  fiecărui pârât, in func ţie de perioada in care a 
deţinut mandatul de primar. 

Prin cererea introductiv ă , 	reclamanta a solicitat tragerea la r ăspundere 
patrimonială  a celor doi pârâţi, fo şti primari ai unităţii administrativ teritoriale, fiind 
astfel, aplicabile dispozi ţiile art. 254 Codul muncii, având în vedere c ă, prin Decizia în 
interesul legii nr.16/2016 pronunţată  de inalta Curte de Casa ţie ş i Justiţie s-a stabilit că  
prevederile Codului muncii se aplic ă  inclusiv raporturilor juridice dintre 
primar/viceprimar şi unitatea administrativ-teritorial ă, dacă  legi speciale nu conţin 
dispoziţii specifice, inclusiv dup ă  Incetarea mandatelor. 

Potrivit disp.art. 254 Codul muncii, „Salariaţii răspund patrimonial, in temeiul 
normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale 
produse angajatorului din vina şi in legătură  cu munca lor". 

Din interpretarea logico-gramatical ă  a acestor norme juridice, in acord cu cele ce 
se arată  in mod constant in doctrină  şi jurisprudenţă , rezultă  că, pentru antrenarea 
răspunderii patrimoniale a salariatului fa ţă  de angajator, trebuie indeplinite cumulativ mai 
multe cerinţe: (1) s ă  existe o faptă  ilicită  a sa1ariatului, faptă  constând în incălcarea 
atribuţiilor, sarcinilor sau obliga ţiilor de serviciu; (2) fapta s ă  fi fost săvârşită  cu 
vinovăţie, chiar şi sub forma celei mai simple culpe; (3) s ă  existe un prejudiciu material 
suferit de angajator; (3)s ă  existe legătură  de cauzalitate intre faptă  şi prejudiciu. 

Prin urmare, în analiza elementelor r ăspunderii patrimoniale a pârâţilor din 
perioada in care au exercitat func ţia de primar al Mun.Tecuci, trehuie avut ă  în vedere 
necesitatea îndeplinirii cumulative a urm ătoarelor condi ţii impuse de art.254 Codul 
muncii: calitatea pârâtului (primar la momentul faptelor); fapta ilicit ă  şi personală  a 
pârâtului săvârşită  in legătură  cu munca sa, respectiv în indeplinirea atribu ţiilor de 
primarului; vinovăţia acestuia; prejudiciul produs reclamantei; leg ătura de cauzalitate 
Intre fapta pârâtului şi prejudiciul produs. 

Lipsa oricăruia dintre aceste elemente inlătură  răspunderea patrimonială . 
Obligaţia de a dovedi intrunirea tuturor acestor condi ţii revine reclamantei, 1n 

acord cu preveclerile art. 272 din Codul Muncii, conform c ărora: "Sarcina probei in 
conflictele de munc ă  revine angajatorului, acesta fiind obligat să  depună  dovezile in 
apărarea sa pănă  la prima zi de infăţişare" 
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in referire la prima conditie, instanta retine cafapta ilicitá a salariatului trebuie sä 
fie sàvâritä In legàturà cu munca sa. Pentru stabilirea räspunderii patrimoniale, 
caracterul ilicit al faptei se analizeazà In raport cu obligaii1e de serviciu. 

Reclamanta a invocat in cuprinsul cererii de chemare In judecatà, existenta faptei 
ilicite a pârâtilor constând, In esentà, In neachitarea sumelor datorate la termenele 
scadente prevàzute in contractul de delegare. 

Nu poate fi primitã apärarea pârâtilor In sensul cä nu au interzis plata acestor 
sume, atât timp cat, ceea ce ii se imputà este o faptä ilicitä sàvâritä prin omisiune. 

In concluzie, se va retine  sub aspectul caracterului ,,ilicit" al faptei, fapta omisivà 
a pârâtilor de a nu dispune mAsurile necesare, pentru achitarea de bunä-voie a sumelor 
dispuse In favoarea operatoru1ui, ceea ce a atras obligarea reclamantei la plata unor 
penalitãti de Intârziere, aceasta reprezentând o Incälcare a obligapilor prâti1or, In 
cairtatea sa de ordonator principal de credite, astfel cum sunt prevàzute de dispoziçiile 
legale, respectiv disp.art 63 aim. (4) din Legea nr 215 /2001. 

Apärarea pârâtilor In sensul cà, la nivelul oricàrei unitàti administrativ-teritoriale 
existA un aparat de specialitate care supravegheaza activitatea institi4iei, flu este de naturã 
a Inlàtura vinovãtia acestora, mntrucât pãrâtii, actionând  In temeiul art.63 alin.(5) lit, a) din 
Legea nr.215/2001 (forma In vigoare la data exercitãrii mandatului de primar), aveau 
obligatia de a coordona realizarea serviciiior publice de interes local prestate prin 
intèrmediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de 
serviciipublice i de utilitate publicä de interes local. 

In referire la caracterul cert al prejudiciului, instanta retine  ca prejudicial este 
reprezentat de suma achitatd de reclamantä cu titlul de penalitàti operatorului din 
contractul de delegare, anume suma totalä de 391.015,13 lei, defalcatä In suma de 
220.594,68 lei, reprezentând penalitati aplicate la sume scadente In perioada mandatului 
pârâtuiui Finkelstein Eduard, §i suma de 170.420,45 lei, reprezentând penalitäti aplicate la 
sume scadente In perioada mandatului pârâtului Tuchel Gerhard Daniel. 

Suma totalä de 39 1.015,13 lei a. fost calculatà i prin raportul de expertizà 
extrajudiciarà efectuat in cadrul litigiului arbitral, dupà cum rezultä din copia acestuia, 
depusä la dosarul cauzei (07). 

A treia conditie  privitoare la existenta unei legáturi de cauzalitate Intre fapta 
ilicitä i prejudicial produs rezultà chiar din cuprinsul Inscrisurilor depuse la dosar i din 
susçinerile parilor, deoarece fapta pârai1or- aa cum a fost retinutà anterior, a cauzat In 
mod direct producerea prejudiciului- plata de penalitati, acesta find rezuitatul däunätor, 
concretizat Intr-o pagubà cu valoare economicã. 

Vinovájia constituie elemental subiectiv al rAspunderii, pe când conditiile anterior 
analizate, au caracter obiectiv, i consL In atitudinea psihica a persoanei fizice fatä  de 
fapta sa §i fatà de consecintele ei pägubitoare. In dreptul muncii, räspunderea 
patrimoniaià este angajatà pentru toate formele de vinovàtie, chiar i pentru o cuipà foarte 
uoarà. 

In cauzã, având In vedere Imprejuràrile In care s-a produs faptul däunätor i 
atributiile de primar ale celor doi pârâti, mnstanta  stabilete vinovätia acestora In 
comiterea faptei iiicite, constând In negiijena cu care au actionat  In executarea 
contractului de delegare Incheiat cu operatorul de servicii. 

In consecintä, find Intnmite conditiile atragerii räspunderii patrimoniale a 
parâtilor, In baza art. 254 C. muncii, instanta va admite In parte cererea, obligându-i pe 
acetia sa plàteascà reclamantei suma de 220.594,68 lei- pârâtul Finkelstein Eduard, 
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respectiv suma de 170.420,45 lei, pârât -ul Ţuchel Gerhard Daniel, reprezentând 
prejudiciu, 

Având în vedere solu ţia ce urmeaz ă  a fi pronunţată  pe fondul cauzei, cererea 
pârâtului Ţuchel Gerhard Daniel privind obligarea reclamantei la plata chelt-uielilor de 
judecată  urmează  a fi respinsă, ca nefondată . 

PENTRU ACESTE MOTIVE, 
îN NUMELE LEGII 

HOTĂRĂŞŢE: 

Respinge, ca neintemeiată, excepţia prescripţiei extinctive a dreptului la ac ţiune, 
invocată  de pârâtul Finkelstein Eduard. 

Admite cererea de chemare în judecat ă  formulată  de reclamanta UAT Tecuci, 
prin Primar, cu sediul în Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, în contradictoriu cu pârâ ţii 
Finkelstein Eduard cu domiciliul în Tecuci, , jud. Gala ţi şi cu 
domiciliul procesual ales la C.I.A. „Irina Raihel Arn ăutu", situat în Ia şi,  

_ , jud. Iaşi ş i Ţuchel Gerhard Daniel cu domiciliul în Tecuci, str. 
1 ş i cu domiciliul procesual ales la C.I.A. 

. 

„Cirjeu tonuţ  manus", situat in Tecuci, 	 jud. Galaţi. 
Obligă  pârâtul Finkelstein Eduard s ă  plătească  reclamantei suma de 220.594,68 

lei, reprezentând prejudiciu. 
Obligă  pârâtul Ţuchel Gerhard Daniel s ă  plăteasc ă  reclamantei suma de 

170.420,45 lei, reprezentând prejudiciu. 
Respinge, ca neintemeiată, cererea pârâtului Ţuchel Gerhard Daniel de obligare a 

reclamantei la plata cheltuielilor de judecat ă . 
Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicare. 
Cererea de apel se va depune la Tribunalul Gala ţi. 
Pronunţată  prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei 

instanţei, astăzi, 23.06.2020. 

Preşedinte, 	 Asistenţi judiciari 
	

Grefier, 
Ecaterina Ivanov 
	

Corina Voicu Muscă  Violeta Neculai 
	

Anuţa Păcuraru 
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