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Cod ECLI ECLI:RO:TBGLT:2018:014.001082 
Dosar nr. 1144/324/20,17 

, 	N4\ 

ROMÂNIA 
, TRIBUNALUL GALAŢI 

SECTIE I CIVILA \-1?-  
SENTINŢA CIVILĂ  Nr. 1082/2018  

Şedinţa publică  de la 15 Noiembrie 2018 
Completul compus din: 

PREŞEDINTE Dana Gabriela Bichilie 
Asistent Judiciar Violeta Neculai 

Asistent Judiciar Carmen-Alina Epure 
Grefier Luminiţa Muriteanu 

Pe rol fiind soluţionarea cauzei privind pe reclamanta UNITATEA 
ADMINISTRATIV TERITORIALĂ  TECUCI, cu sediul 1n Tecuci, str. 1 Decembrie 
1918, nr.66. iud. Galaţi , şi pe pârâţii ŢUCHEL GERHARDT DANIEL, cu domiciliul 1n 
Tecuci, 	 şi cu domiciliul procesual 
ales la Cabinet de Avocat Cirjeu Ionu ţ, cu sediul profesional 1n Tecuci, 	 • L, 

jud. Ga1aţi , NIŢĂ  ANCA ANGELICA, cu domiciliul 1n 	 , jud. 
şi cu domiciliul procesual ales la Cabinet de Avocat Grjeu Ionu ţ, cu sediul profesional 1n 

, jud. 
Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică  din data de 01.11.2018, când instan ţa 

având nevoie de timp pentru deliberare a amânat pronun ţarea cauzei la data de 
15.11.2018, dată  la care a pronunţat următoarea hotărâre: 

TRIBUNALUL 

Asupra cauzei civile de faţă ; 
Examinând actele şi lucrările dosarului, constat ă  următoarele: 
Prin cererea de chemare 1n judecat ă. Inregistrată  la data. de 01.03.2017, pe rolul 

Judecătoriei Tecuci, sub nr.1144/324/2017, reclamanta UAT Municipiul Tecuci, in 
contradictoriu cu pârâţii Gerhardt D. Ţuchel şi Niţă. Anca Angelica, a solicitat instan ţei ca 
prin hofărârea pe care o va pronun ţa, să  dispună  obligarea pârâţilor la plata sumei de 
obligarea pârâţilor la plata sumei de 31.000 lei reprezentând pl ăţi nelegale - prejucliciu 
constatat de c ătre Curtea de Conturi. 

in motivarea in fapt a cererii, reclamanta a ar ătat că  a pârâtul Gerhardt Daniel 
Ţuchel a avut calitatea de primar al Municipiului Tecuci în perioada 2012-2016, iar pârâta 
a ocupat funcţia de Şef Serviciu Buget Contabilitate, respectiv de Director General 
Economic tot 1n aceea şi perioadă . 

lra atragem atenţia că  datele menţionate in prezentul document se inscriu în cele prevăzute de Legea nr. 677/2001, 
fapt ce conferă  obligativitatea protejării, conservă  rii şi folosirii acestora doar în scopul prevăzut de lege. 
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In anul 2014, ANRMAP a sanctionat  contravenlional reclamanta cu amendA In 
cuantum de 62.000 lei pentru nerespectarea prevederilor OUG nr 34/2006 privind 
achizitlile publice Amenda a fost achitatA de la bugetul local a! UAT Tecuci, cu ordinul 
de plata nr 865/17 10 2014, iar In urma misiunu de audit efectuatã de cAtre Camera de 
Conturi Galati la sediul reclamantei In anul 2014, aceastaa considerat cã Plata amenzii de 
31.000 lei de la bugetul local constituie prejudiciu, fapt pentru care prin Decizia 

• 	 nr.40/2014 a dispus recuperarea acestuia de la persoanelece se fac vinovate. 
•  Reclamanta a Invederat instantei faptul Ca pãrâta, care la acea data acorda viza de 

control financiar préventiv, a achitat amenda aplicata la data de 17.10.2014 cu ordinul de 
plat -a", nr 865/17 10 2014 i a Intocmit referatul nr 36394/PJ/17 10 2014, prin care a 
so1iitàt parAtului, cóñstituirea unei comisii care sä efectueze o analizà administrativA 
pnvi\nd Incälcarea prevederilor cuprinse In anexele la procesul verbal nr 209/07 10 2014 
i care sä stabileascà un eventual prejudiciu, cu toate Ca aceasta trebuia sä sesizeze 

comisid&discip1inä i nu sà solicite constituirea unei comisii, care potrivit legii nu avea 
i nici nu are competenã asupra conduitei functionarilor  publici. 

De asemenea, reclamanta a mai arãtat cã niciunul dintre pârâi nu si-a exprimat 
voina de a ataca In instar4à cele constatate de cätre organul constatator, deii la nivelul 
instittfliei activa Compartimentul Contencios administrativ ce avea angajat un consilier 
juridic. 

In opinia reclamantei, In cauzä sunt Intrunite condiiile raspunderii civile 
delictuale. 

In drept, reclamanta a invocat art. 2 pct. 11 din HG nr. 53 din 10.02.2016, art. 9 §i 
art. 11 din GH 1860/2006, art. 2 pct. 7, 11, 12, 13 din HG 142 din 13.03.2012, art. 112 
aim. 1 §i 2, art. 116 aim. 1 din Legea nr. 115/2015. 

In dovedirea cererii, reclamanta a solicitat administrarea probei cu Inscrisuri, 
expertize, interogatorii. 

A depus la dosarul cauzei inscrisuri (f. 7-39). 
Pârâtii au formulat Inthmpinare, prin care au invocat excep;ia inadmisibi1itii, 

excepia necompetenei materiale a Judecàtoriei Tecuci, iar pe fondul cauzei au solicitat 
respingerea cererii ca nelntemeiatä. 

In motivarea Intâmpinrii, pârâii au arätat cä prin Decizia ICCJ nr. 16/2016 
publicata in M. Of nr. 110 din 09.02.2017, s-a stabilit Ca ,,prevederile Codului muncii se 
aplicä raporturilor juridice dintre primar/viceprimar §i unitatea administrativ-teritorialà, 
dacà legi speciale nu contin dispoziii specifice, inclusiv dupà Incetarea mandatelor", 
prezenta cauza find un litigiu de munca, pãrâtul aràtând cA a avut calitatea de primar al 
municipiului Tecuci, jar litigiul privete fapte pe care le-ar fi sàvârit in aceasta calitate. 

Cu privire la fondul cauzei, pârâii au arätat cã in mod eronat reclamanta pune 
semnul egalitapi Intre motivele care au constituit temei al aplicärii sanctiunii i achitarea 
a jumatate din cuantumul amenzii, stabilind astfel legàtura de cauzalitate dintre fapta 
cuipabila §i prejudiciu. 

In opinia pârâ;ior, prin Plata efectuata nu s-a produs iun prejudiciu bugetului 
local, Intrucât, dacä printr-o hotärâre judecatoreasca definitivä s-ar fi respins plângerile 
contraventionale, In cazul In care nu s-ar fi achitat jurnãtate din amendA, aceasta ar fi 
trebuit platita integral. 

Au mai precizat pârâii cu Plata efectuatä nu echivaleazä cu o recunoatere a 
faptei, jar compartimentul juridic avea ob1igaia de a formula p1ngere contraventionalä, 
astfel meat, In cauzä nu stint Intrunite conditiile räspunderii civile delictuale. 

In drept, pârâii au invocat dispoziiile art. 205 CPC. 

Va atragem aten#a cã datele mentionate  In prezentul document se inscriu in cele prevazute de Legea nr. 67712001, 
fapt ce conferã obligativifatea pro fejarg consen,ãrii §i folosirll acestora doer In scopulprevãzut de lege. 
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In dovedirea sustinerilor br, au solicitat administrarea probei cu Inscrisuri, 
interogatoriul. 

Totodatà, pârâii au formulat cerere de chemare In garantie a numitilor 
GHIMICI CRISTINA, TUDORACHE CONSTANTIN, POPOVICI DANIELA, 
VASILTU FLORIN, BULHAC CONSTANT1N, CIUBUCCTU EMIL, CHIVU 
NECULAL, DUMBRAVA ANT RODICA, HULEA MITICA, ISTRATE DAN, LEONTE 
IONEL, MILITICI GHIORGHI , NEGRUT CRISTI, PAPUC PETRU, PETRACU 
LIVIA, SCORTA WHAT MISU, TUDOR SPIRIDON, ANDRIUTA GHITA, 

• 

	

	CAMBANACHE LILINA, CIOCANEL ADRIANA,' NACU MARICEL, solicitãnd 
obligarea In solidar a acstora la plata sumei de 31.000 lei. 

In motivare, au artat Ca niimita Ghimici Cristina are atributii privind Incheierea 
contractelor de achizitie publicA, Tudorache Constantin a fost persoana desemnatä CU 
momtorizarea constructiel pad9cului de cairn, iar consilierul juridic Popovici Damela a 
participat la toate dezbaterile diidru1 comisnior de specialitate care au avizat proiectul 
de aprobare a contului de execut1eal\trimestrulu1  IV din anul 2014 

Au mai precizt cà fiecare proiect de HCL se anahzeazä de cätre comisnie de 
speciahtate din cadrul C. ofi

. 
 giliului7 Local, astfel Incât se impirne tragerea la räspundere 

patrimornalä a coisthenbor locah care au dat aviz favorabil In cadrul comislilor de 
specialitate. 

In drept, au fost invocate dispoziiile art. 72 NCPC. 
Reclamanta a formulat räspuns la Inthmpinare prin care a solicitat respingerea 

aparäribor pârâilor. 
Prin sentinta civil. nr . 1087/17.05.2017, Judecätoria Tecuci a admis exceplia 

necompetenei materiale §i a dispus declinarea competentei in favoarea Tribunalului 
Galati. 

Pe rolul acestei instante cauza a fost Inregistratä la data de 15.06.2017. 
La termenul de judecatà din data de 05.09.2018, In temeiul art. 202 aim. 3 NCPC, 

instanta a dispus desemnarea unui curator special pentru persoanele chemate In garanie. 
Prin Incheierea de la termenul de judecatä din data de 01.11.21018 a fost respinsä 

exceplia inadmisibilitätii cererii invocatä de pârâtul JUCHEL GERHARDT DANIEL. In 
temeiul dispoziiilor art. 84,85 din Legea nr.188/1999 a fost admisä exceptia 
inadmisibilitatii cererii invocatä de prâta NITA ANCA ANGELICA. 

In temeiul art.72 §i urmàtoarele Cod de procedurä civilà s-a dispus In principiva 
cererii de chemare In garanie formulatä de pârâtul TUCHEL GERHARDT DANIEL. In 
temeiul art.74 alin.4 a fost disjunsä cererea de chemare In garanie formulatä de prâtul 
TUCHEL GERHARDT DANIEL in contradictoriu cu GHIMICI CRIST1NA, 
TUDORACHE CONSTANTIN, POPOVICI DANIELA, VASILIU FLORIN, BULHAC 
CONSTANTIN, CIUBUCCIU EMIL, CHIVU NECULAT, DUMBRAVA ANT RODICA, 
HULEA MITICA, ISTRATE DAN, LEONTE IONEL, MILITICI GHIORGHI 
NEGRUT CRISTI, PAPUC PETRU, PETRASCU LIVIA, SCORTA MIHAI MISU, 
TUDOR SPIRIDON, ANDRIUTA GHITA, CAMBANACHE LILIANA, CIOCANEL 
ADRIANA, PETREA DANIELA TULIANA §i NACU OLGUTA motenitori ai 
chematuiui In garanie NACU MARICEL, i s-a dispus formarea unui nou 
dosar.(3679/121/2018) 

In temeiul art. 258 NCPC instanta a Incuviintat proba cu Inscrisuri. 
Analizând §i coroborând materialul probator administrat In prezenta cauzä, 

instanta retine urmätoarele: 

Va atragem atenVa cá datele menionate In prezontul document se inscriu In ce/c prevazufe de Legea nr. 67712001, 
fapt cc con ferã obilgativitatea protejbrii, conservãrii ci  folosirii acestora doar in scopulprevãzut de lege. 
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In fapt, pârâtul Gerhardt Daniel Tuchel a avut calitatea de primar al Municipiului 
Tecuci In perioada 2012-2016. 

Prin procesul-verbal de constatare i sanctionare  a contraveniilor nr. 
209/07.10.2014, Autoritatea Nalionalà  pentru reglementarea §1 monitorizarea achiziliilor 

bieaispus amendarea contravenientului Unitatea Administrativã Teritorialä a 
Cu suma de 62.000 lei. (f.8-19) 

f ri ul de platà nr. 865/17.10.2014 reclamanta a plätit suma de 31.000 lei, 

( 
(repni.*. 	d fl1*ãtate  din cuantumul amenzii contraventionale aphcata 

- bi\di,41 instanta reline Ca potrivit Deciziei nr. 16/2016 a ICCJ, pronuntath. Intr- 
\\u rôu 	iit'eresul legii, in interpretarea §i aplicarea unitarä a dispoziiilor art. 1, art. 

aim. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu 
mo&ari1 i completarile ulterioare, art. 55 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul 
alei1or locali, cu modificärile §i complethrile ulterioare, art. 2 aim. (1) lit. f) din Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004, Cu modificärile i completarile ulterioare, § i 
art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funclionarilor  publici, republicata, Cu 

modificàrile §i completarile ulterioare, prevederile Codului muncu se aphcä raporturilor 
juridice dintre primar/viceprimar i urntatea administrativ-teritorialä, dacä legi speciale flu 

conn dispoziii specifice, inclusiv dupa Incetarea mandatelor. 
Aadar, se impune a se verifica dacä In cazul pârâtului Gerhardt Daniel Tuchel 

sunt indeplinite conditiiie preväzute de art. 254 Codul muncii. 
Conform art. 254 aim. 1 Codul muncii, saiariatii rAspund patrimonial, In temeiul 

normelor §i principnlor ràspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse 
angajatorului din vina §i in legaturã Cu munca br. 

Din interpretarea prevederilor legale menionate rezultà cà pentru angaj area 
räspunderii patrimoniale se cer a fi intrunite cumulativ urmätoarele condiii :existenta 
unui prejudiciu, existenla unei fapte ilicite, existenta unui raport de cauzalitate intre fapta 
ilicitä si prejudiciu, existenta vinoväiei, subliniindu-se Ca nu este indeajuns sä fi existat o 
faptà iiicità aflatä in raport de cauzalitate cu prejudiciul produs, ci este necesar ca aceastà 
faptä sa fie imputabila autoruiui ei. 

Mai mult, pentru a da natere räspunderii, prejudiciul trebuie sä Intocmeascä 
cumulativ anumite träsäturi: sà fie real i cert, sä fie cauzat direct angajatorului, sä fie 
material §i sä flu fi fost reparat la data la care angajatorul solicita acoperirea pagubei. 

Instana reline caracterul cert al prejudiciului, ca urmare a achitärii de cätre 
unitatea reclamantã a sumei de 31.000 lei. 

In referire la caracterul ilicit al faptei, mnstanla reline cä acesta trebuie apreciat prin 
prisma obligaiilor de serviciu ale salariatului, astfel cum rezultà ele din lege, sau din alte 
acte Cu caracter intern. 

In aCest sens, potrivit art. 63 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001, primarul are 
printre altele §i atribulii referitoare la bugetul local, jar potrivit aim. 4, In exercitarea 
acestor atribuii, primarul exercitä functia  de ordonator principal de credite, iar potrivit 
art. 21 aim. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale: 

,,(2) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale sunt primarii unitàlilor 
administrativ-teritoriale, primarul general al municipiului Bucureti, primarii sectoarelor 
municipiului Bucureti si preedinii consiliilor judeene." 

Va atra gem atenia cà datele menVonate  In prezentul document se Inscriu In cele prevàzute de Legea nr. 67712001, 

fapt ce con ferã obilgativitatea protejari conservàrii ci folosirll acestora doar in scopul prevazut de lege. 
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Conforin art. 23 alin. 1 si 2 lit. c, 
(1) Ordonatorii de credite au obligaţia de a angaja şi de a utiliza creditele bugetare 

nurnai 1n limita prevederilor i destina ţiilor aprobate, pentru cheltnieli strict legate de 
activitatea institu ţiilor publice respective şi cu respectarea dispoziţiilor legale. 

(2) Ordonatorii de •credite r ăspund de: angajarea, lichidarea i ordonan ţarea 
cheltuielilor 1n limita crediţelor bugetare aprobate şi a veniturilor bugetare posibil de 
incasat. 	 • 

in cauză., fa1ic 	6e ţ  de către reclamantă  cOnstă  in omisiunea pârâtului 
de a contesta pr,OCVs'ul,,,,#M- >&ontraven ţie precum 	oinisiunea de a declan şa 
procedura legal ă  12, -,..r/Itru(411":4''re4.§1.b:ragerea la r ăspundere a salariaţilor vinovaţi pentru 
prejudiciul constakăi riAMrde,OOhirol. 

in acest co 	ri.n ă 1a data de 17.10.2014 pârâtul a dispus plata sumei de 
31.000 lei (f.23) şi a "âpr&bat5.. referatul privind nurnirea unei comisii care s ă  efectueze o 
analiză  administrativă  privind incălcarea prevederilor cuprinse în anexele la procesul 
verba1 de contravenţie nr. 209/2014. (f.24) 

Instanţa re ţine că  măsurile dispuse de c ătre pârât nu sunt suficiente pentru a 
Inlătura răspunderea acestuia ln referire la angajarea, lichidarea şi ordonanţarea 
cheltuielilor bugetare, in contextul 1n care acesta ar fi trebuit s ă  ia măsuri efective pentru 
anularea 1n instanţă  a amenzilor aplicate, sau pentru recuperarea prejudiciului de la 
persoanele vinovate. 

Fapta omisivă  a pârâtului de a nu dispune m ăsurile necesare, acesta limitându-se 
la trecerea amenzii pe cheltuielile din bugetul reclamantei, reprezint ă. o Incălcare a 
obligaţiilor pârâtului, in calitatea sa de ordonator • principal de credite, astfel cm sunt 
prevăzute de dispoziţiile legale enun ţate. 

Faţă  de considerentele de fapt şi de drept expuse, reţinând că  reclamanta a probat 
Indeplinirea condi ţiilor răspunderii materia1e în persoana pârâtului, instan ţa urmează. să. 11 
oblige pe acesta la plata sumei de 31.000 lei. Totodat ă, având 1n vedere c ă, 'in referire la 

• 

	

	 pârâta Niţă. Anca Angelica, a fost admisă  excep ţia inaclmisibilităţii, instanţa va respinge 
cererea formulat ă  1n contradictoriu cu aceast ă  pârâtă. ca  

PENTRU ACESTE MOTIVE, 
1N NUMELE LEGII, 

HOTARĂSTE: 

Respinge ac ţiunea formulată  de reclamanta UNITATEA ADMINISTRATIV 
TERITORIALA TECUCI, cu sediul 1n Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr.66, jud. 
1n contradictoriu cu pârâta NIŢA ANCA ANGELICA, cu domiciliul 	, I, 

jud. Gaiaţi, şi cu domiciliul procesual ales la Cabinet de Avocat CIrjeu Ionu ţ, cu sediul 
profesional 1n 1 	 jud. Gaiaţi, ca 

AcImite in parte ac ţiunea formulată  reclamanta UNITATEA ADMINISTRATIV 
1ERITORIALA TECUCI, cu sediul isn Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr.66, jud. Gala ţi, 
1n contradictoriu cu pârâtul ŢUCHEL GERHARDT DANIEL, cu domiciliul 1n Tecuci, 

, 	„ „ 	şi cu domiciliul procesual ales la 
3 	 7 	 7 

Cabinet de Avocat Cirjeu Ionu ţ, cu sediul profesional 1n Tecuci, 
jud. 

Vă  atragem atenţia că  datele menţionate 1n prezentul document se lnscriu In cele prev ăzute de Legea nr. 677/2001, 
fapt ce conferă  obligativitatea protererii, conservării şi folosirli acestora doarin scopul prev ăzut de lege. 
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Obligă  părz9,1tu1 ŢU,Chel Gerhardt 1âiîiI la plata sumei de•31.000 de lei cu titlu de 
despăgubiri. 

Cu,drept de a.pei îi. ten -nen de 10 zile de la comunicare. 
- Cererea de apel se depune la Tribunalul Gala ţi. 
Prommţată  azi, 15.11.2018, soluţia urmănd a fi pusă  la dispoziţia părţilor prin 

rnijlocirea, grefei inst,anţei. 
( 

Preşedănte, 	 Asistenţi judiciari, 
1-_)an" Gabriela Bichilie 	Violeta Neculai Rpure Carmen — Alina 

Grefier, 
Luminiţa Munteanu 

IZOMÂNIA 

p-srztr: 	i 	2,y  

J.; a ţ..wdifis,dol-s~ 

tirle legWe. 
PRIM GREFIER, 

7'• -7‘ 
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- 

Redjud. 
TehnoredgrefL.M./20 ;>1087 
Ex,.32 	( 
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Vă  atragem atenţia că  datele menţionate in prezentul document se inscriu in cele prevăzute de Legea nr. 677/2001, 

fapt ce conferă  obligativitatea protejărli, conservăril şi folosirii acestora doarin scopul prevăzut de lege. 


