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Pentru astäzi find amânatã pronunarea asupra cauzei ,,litigii de nmncä" privind
pe reclamanta UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIIJL TECUCI
PRIN PRIMAR, In contradictoriu cu pârâii TUCHEL GERHARDT DANIEL, HULEA
MITICA, ANDRIUJA GHITA, CIUBUCCIU EMIL, NEGRUT CRISTI, PAPUC
PETRU, SCORTA MIHAI MISU, DUMBRAVA ANT RODICA, având ca object
,,pretentii".
Dezbaterile au avut bc In edinta publica din data de 09.01.2019, find
consemnate In Incheierea de edintä de la acea data când Instana, având nevoie de timp
pentru a delibera, a amânat pronuntarea la data de 23.01 .20 19.
-

TRIBUNALUL
Prin actiunea inregistratä pe rolul Judecätoriei Tecuci sub nr 331/324/2018 la data
de 25.01.2018 reclamanta UAT Tecuci prin reprezentant legal Primar Cätãlin Constatin
Hurdubae a chemat in judecatä pe pârâtii TUCHEL GERHARDT DANIEL HULEA
MITICA, ANDRIUTA GHITA, CIUBUCCIU EMIL, NEGRUT CRISTI, PAPUC
PETRU, SCORTA MIHAI MISU i DUMBRAVA ANT RODICA i a solicitat
ca prin hotärârea ce se va pronunta sà dispunà obligarea pârâtilor La restituirea ctre
UAT Municipiul Tecuci a urmätoarelor sume, la care se adauga
penalitatile/majorariie de intârziere, calculate conform prevederilor legale pana Ia data
plaii, dupa cum urmeazà: TUCHEL GERHARDT DAN 1EL-7.224,42 lei; 1-lU LEA
MITICA 7 256,35 lei, ANDRIUTA GHITA 7 256.35 lei; CIUBUCCIU EMIL 7
256,35 Iei;NEGRUT CRISTI -7 256,35 lei;PAPUC PETRU 7 256,35 lei ,SCORTA
MIHAIMISU-7 224.42 lei i DUMBRAVA ANI R0D1CA7224,42 lei.
In motivarea actiunhi reclamanta a arãtat cà In perioada 20.11.201423.11.2014, fostul primar al municipiului Tecuci, Tuchel Gerhardi Daniel- si Ufl numãr de
9 consilieri beau
Hulea Mitica, Andriuta Gb Ciubucciu Emil, Negrul Cristi, Papuc
Petru, Scora Mihai Misu,Durnbrava Ani Rodica, Misu Ghiorghi, Petrascu Livia- au
efectuat o deplasare in Franta, baza deplasärii a constituit-o Hotärârea Consiliului Local
Tecuci nr.224/05.11.2014 prin care la art.l se "aproba deplasarea unei deiegaiii din
partea UAT Municipiul Tecuci.. In oraul Paris, Arondismentul 14din Franfa", jar in
respectiva hotärâre de consiliu se nominalizau membrii delegaiei. In aplicarea
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Va atragem atenfia cã datele mentionate In prezentuf document se Inscriu In cole prevázute de Legea nr. 67712001,
[apt ce con [era obligativitatea protejãrii, conservãrii ci fol osinii acestora doar in scopul pro väzut de lege.

H.C.L. nr.224/05.11.2014, Primarul municipiului Tecuci a emis 10 dispozitii prin
care Se aproba nominal deplasarea fiecärui membru al de1egaiei.
In baza acestor acte ale administratiei publice locale, deplasarea celor 10 alei
beau s-a efectuat in perioada mentionata, jar cheltuielile cu deplasarea au fost achitate
din bugetul UAT Tecuci.
A inai precizat reclarnanta cã In exercitarea controlului de legalitate asupra
hotärâribor de consiliu local si a dispoziiei primarului municipiului Tecuci, Institutia
prefectului Judelului Galati a solicitat in contencios administrativ anularea Hotärârii nr.
224/05.11.2014 emisã de Consiliul Local al Municipiului Tecuci i a dispoziiilor
prirnarului municipiului Tecuci nr. 2794-2802/13.11.26 2804/13.11.2014, jar prin
sentinta civilã 215/2016 a Tribunalului Galati s-a dispus anularea Hotãrârii nr.
224/05.11.2014 emisä de Consiliul Local a! Municipiului Tecuci precum i anularea
tuturor dispoziiiIor
In opinia reclamantei, din anularea actelor administrative rezulta cä sumele
cheltuite si decontate a1ei1or locali au fost achitate ilegal, In spe;ä find Intrunite
condiliile prevãzute de art. 1345-1348 NCC, privind Imbogairea farà justã cauzä.
In drept, au fost invocate dispoziii1e art. 1345-1348, art. 1635,1636 NCC.
In dovedirea cererii s-a solicitat administrarea probei cu Inscrisuri.
Pârätul Scora Mihai Miu a formulat Intmpinare, prin care a solicitat respingerea
cererii ca neInterneiatä. Totodatà a formulat cerere de chemare In garanie a numitilor
Niä Arica angelica i Tuchel Gerhardt Daniel.
In motivare, a arätat cã a efectuat deplasarea in perioada 20.11.2014-23.11.2014 In
oraul Paris, având convingerea fermä cä activitatea aceasta se desfäoarä In baza
prevederilor legale, jar anularea HCL 224/2014 nu poate conduce in mod automat la
obligarea sa la plata sumei de 7224,42 lei.
In opinia pârâtului nu sunt indeplinite condiliile irnbog4irii ffirä justã cauzã,
?ntrucât nu se poate reline o sporire a patrimoniului säu, sumele achitate de cãtre
reclamantã find platite cãtre furnizori, iar activitatea pârâtului din perioada respectivã a
protitat reclarnantei.
A mai precizat pârâtul cã flu se poate sustine absenla oricärui alt mijioc juridic
pentru recuperarea sumei respective, reclamanta având la dispoziie o actiune vizând
rãspunderea civilä delictualä.
In drept, au fost invocate dispoziiile art. 205 NCPC, 1345, 1348 NCC.
Pãrêtul Negru iulat Intâmpinare, prin care a solicitat respingerea
cieui L 1 neIntemeiât 'I otodàt& ioimulat cerere de chemare in garanie a numitilor
Ni1Zt \iiLa angelica ' Tuchel Gerhaidi Daniel
In motivar,ariat cä a efectuat deplasarea in perioada 20.11.2014-23.11.2014 In
oiaul Paris a\'ârul convingerea feimä. cä activitatea aceasta se desfoarã in baza
prevederibor IegaIe, iai anularea HCL 224/2014 nu poate conduce in mod automat la
ohilgarea sa la plata sd'm.eJ de 7224,42 lei.
In opinia pãrâtului flu sunt Indeplinite condiiile Imbogairii ffirä justd cauzã,
intrucãt nu se poate reline o sporire a patrimoniului sãu, sumele achitate de càtre
reclamantã fund platite cätre furnizori, iar activitatea pârâtului din perioada respectivä a
profitat i-cc lamantei.
A mai precizat pârâtub cä flu se poate sus;ine absenta oricärui alt mijioc juridic
pentru recuperarea sumei respective, reclamanta având la dispoziie o aciune vizând
rãspunderea civilä delictualä.
In drept, au fost invocate dispoziiile art. 205 NCPC, 1345, 1348 NCC.
Va atra gem atenia cä date/c menionate in prezentul document se inscriu In ce/c preväzute de Legea nr. 67712001,
fapt cc con ferã ob/igativitatea protejãrii, conservärii i folosirii acestora doar in scopul prevazut de lege.
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Pârâtul Tuchel Gerhardt Daniel a formulat Intâmpinare, prin care a invocat
exceptia necompetenei materiale, jar pe fondul cauzei a solicitat respingerea cererii ca
nemntemeiat.
in motivare, a arätat cã flu are nici o culpà In producerea prejudiciului, prirnarul
Indepliflind o functie executivä §i flu una deliberativã.
A mai precizat cä flu a facut parte din persoanele care au votat hothrârea
Consiliului local, astfel Incât nu poate fi antrenatä raspunderea sa.
In drept, cererea flu este motivatä.
•
Pârâtul Ciubucciu Emil a formulat Intâmpinare, prin care a invocat exceptia
inadmisibilitatii i excepia Iipsei calitäii procesuale active, jar pe fondul cauzei a
solicitat respifigerea cererii ca neIntemeiatä.
In motivare, a arãtat cä cererea Intemeiath pe Imbogäirea fa- rd justã cauzä are un
caracter subsidiar, jar deplasarea a efectuat-o in baza unei hotãrâri a Consiliului local.
Pe fondul cauzei a arätat Ca deplasarea s-a efectuat in cofldii de legalitate, jar anularea
HCL nu poate coflstitui o condiiepentru restituire.
__• In opinia pârâtului nu sunt Indeplinite nici condiiile prevazute de art. 1635 NCC
Intrucât flu a primit ffirä drept un bun, jar actul juridic desfiifltat nu produce efecte
retroactive.
Cu privire la penalitäi a aratat ca acestea nu pot fi calculate de la data pläii ci de
la data punerii In Ifltârziere respectiv 04.10.2017.
In drept, au fost invocate dispozi;iile art. 205 NCPC.
Pârâtii Papuc Petru i Hulea Miticäau formulat Intâmpiflare, prin care au solicitat
respifigerea cererii ca fleifltemeiatä. Totodatä au formulat cerere de chemare in Garantie a
coflsilierilor localiare au votat HCL 224/2014.
In mopaire, au arätat Ca activitatea de schimb de expe11enä a avut bc i consiliul
local a aprnbat ulterior rapoartele de activitate, astfel incat nu se poate retine cuipa
pâiâilor. /
In drept, cererea flU etmotivatä
Pârâtul Andriuà Ghita a formulat Intâmpinare, prrn care a a solicitat respingeiea
cereiii Ca neintemeiat. In motivre; -a-â'atht cä flu ii pot fi imputate pagubele provocate prin emiterea unei
hotãrâri de Consiliul Local, ci doar autoritatii emitente.
A mai precizat cã in cauzä flu a fost respectatä procedura preväzutã de art. 251 din
Codul rnuncii.
In drept, au fost invocate dispoziiile art. 55 din Legea 393/2004.
Prin sentinta civilà nr. 1107/23.05.2018 a Judecätoriei Tecuci a fost admisä
excepia necompeten;ei materiale i s-a dispus declinarea competenei In favoarea
Tribunalului Galati - Sectia I Civilã.
Pe rolul acestei instane cauza a fost Inregistrata la data de 28.06.2018.
Prin Inchejerea de la terrnenul de judecata din data de 03.10.2018 instanta a
respins excepia inadmisibilitätii i excepia lipsei calitatii procesuale pasive invocatä de
pârâtul Ciubucciu Emil.
Priri incheierea de la termenul de judecatä din data de 17.10.2018 instança a
respins ca inadmisibilä cererea de chemare In garanie formulatä de pârâii Scora Mihai
Miu i Negrut Cristi, A dispus anularea cererii de chemare In garanie formulatä de
pârâii Papuc Petru i Hulea Miticã i a respins cererea de chemare in garanie formulatd
de pârâtul Adriuta Ghita, ca tardivä.

Va atra gem atenia cã datele menionate in prezen (ul document se inscriu in ce/c preväzute do Legea nr. 67712001,
fapt ce con ferã obligativitatea protejkii, conservárii ci folosirii acestora doar in scopul prevazut de loge.

Analizând i coroborând materialul probator administrat In prezenta cauzä,
instana reline urmätoarele:
In fapt, prin FICL nr. 224/05.11.2014 contestatã (f.17-19), Consiliul Local Tecuci
a apro bat deplasarea unei delegaii din partea UAT mun. Tecuci jud. Galati In oraul
Paris, Arondismentul 14, Franta pentru schimb de experiena i bune practici In domeniile
legate de administratia publica localä, In scopul creterii capacitatii administrative i a
ca1itãii serviciilor furnizate cetatenilor In domeniul schimburilor culturale. Membrii
de!egaiei au prevàzui In Anexa nr. 1 la hotärâre, printre acetia aflându-se i pârâii din
prezenta cauza.
Prin sentinla civilä nr. 215/09.03.2016 pronuntata de Tribunalul Galati, rämasA
definitivä prin decizia nr. 1003/22.09.2016 a curtii de Apel Galati s-a dispus anularea
Fiotãrârii nr. 224/05.11.2014 emisã de Consiliul Local al Municipiului Tecuci, precum i
anularea Dispoziiei nr. 2794/13.11.2014, a Dispoziiei nr. 2795/13.11.2014, a Dispoziiei
nr. 2796/13.11.2014, a Dispoziiei nr. 2797/13.11.2014, a Dispozitiei nr.
2798/13.11.2014, a Dispoziiei nr. 2799/13.11.2014, a Dispoziiei nr. 2800/13.11.2014, a
Dispoziiei nr. 2801/13.11.2014, a Dispoziiei nr. 2802/13.11.2014 i a Dispoziiei nr.
2804/13.11.2014 emise de Primarul mun. Tecuci, prin care, In baza HCL nr. 224/2014, sa aprobat deplasarea In sträinätate a fiecärui membru al de1egaiei. (f. 10-16)
In drept, potrivit art. 1635 NCC Restituirea preslafiilor are bc ori de cáte on
cineva este (inut, In vintulea leg/i, sa Inapoieze bunurile pnimite fàra drept ori din eroare
son in ieineiui unui act juridic desfuintat ulterior cu eject retroactiv ori ale cãrui obligaf ii
an tie yen/I imposbil c/c executat din cauza unui eveniment de forfa majorã, a unui caz
/i,nluiI on a until alt evenirnent asimilat acestora.
In mod similar, dispoziii1e art. 256 din Codul muncii prevad cä salarialul care a
incasal tie La angajator a sumä nedatoratã este obligat sa a nestituie.
Dacã salariatul a pr//nit hununi care nu I se cuveneau s'i care nu mai potfi
resliluile In naturà sau dacà acestuia i s-au prestat servicii la care nu era Indreptátit, este
oh//gal sã suporte contravaboarea br. Contravaboarea bunurilor sau serviciibor In cauzã
xc stab iles'ie potri vii valoru acestora de La data plà[ii.
Aadar, dispoziii1e legale enuntate reglementeaza posibilitatea angajatorului de a
recupera sumele de bani pe care salariatul le-a primit farä sä fie Indreptäit, jar potrivit
deciziei nr. 16/2016 pronunatã de malta Curte de Casatie i Justiie - Completul
competent sã judece recursul In interesul legii prevederile Codului muncii se aplica
raporturilor juridice dintre primar i unitatea administrativ teritorialä.
Pentru aceastä forrnã speeialä de räspundere singurele condilii sunt existenta unei
p!äi càtre salariat i caracterul nedatorat al acestei p1i.
In acest context, instanta reline cä plä;ile efectuate au fost evidentiate In Referatul
52527/21.09.2-017 (f.32,33) Inscris necontestat de cãtre pârâi, jar caracterul nedatorat al
p!tn leLultã din sentinta civil nr. 2W02Q16 pronuntata de Tribunalul Galati,
rãmasii definitivä prin decizia nr. 10O%22i2t\curlii de Apel Galati, prin care s-a
dipus anulaiea Hotärtrii nr. 224/05 IY20L4 ern1ç Consiliul Local al Municipiului
I t,uci prccum i anulaiea Dispozi11 'rnLs i ispectivei hotärâri
tt r
JIn cauzä flu se poate reline culpa
In ietei ire Ia suslineiea pâr i19r
acestora Intrucât deplasarea s-a efect4\I ba41(ç.l$. 224/05.11.2014, hotärâre care nu
r perarea sumelor platite salariatului
era invalidatà la acel moment, instan
thrã a fl datorate se fundamenteazã pe-1tmei juridic decât in cazul räspunderii
p'atrirnOn iale.

Va atra gem atenia Ca datele menionate In prezentul document se Inscriu In cele prevázute de Legea nr. 67712001,
fapt ce con ferã obligativitatea protejärii, consorvärll i folosirll acestora doar In scopul preväzut de lege.
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Aşadar, in acest caz recuperarea sumelor nu are la —Băz: u ,
salariatului, astfel incât reclamanta nu este ţinută a dovedi reaua-t. -din' - ,,, p.»:?`:9;
po 'ţ I. ,-..rptinderii
Totodată se reţine că in cauză nu sunt incide, '6.`
disciplinare, astfel Incât dispozi ţiile art. 251 din Codul muncii, invos,ate "--....._.
____ ţi, nu
sunt incidente in cauz ă
Cu privire la susţinerea potrivit c ăreia sumele solicitate nu au fost pl ătite In mod
direct pârâţilor, instan ţa reţine că potrivit art. 256 alin. 2 din Codul muncii obliga ţ ia de
restituire intervine şi atunci când salariatului i s-au prestat servicii ffir ă să 11 fost
indreptăţit legal sau contractual.
Faţă de considerentele de fapt şi de drept expuse, instanţa va dispune obligarea
pârâţilor Tuchel Gerhard Daniel, Dumbrav ă Ani Rodica şi Scorţa Mihai Mişu la plata a
câte 6.858,6 lei reprezentând contravaloarea cheltuielilor de deplasare achitate de c ătre
reclamant ă. Totodată, va dispune obligarea pârâ ţilor Negrut Cristi, Papuc Petru, Andriuta
Ghita, Cibucciu Emil şi Hulea Mitic ă la plata a câte 6.888,93 lei reprezentând
contravaloarea cheltuielilor de deplasare achitate de c ătre reclamant ă.
in referire la penalit ăţile de intârziere, instan ţa reţine că potrivit art. 73 ind. 1 din
Legea 500/2002 privind finan ţele publice, Recuperarea sumelor reprezentând
prejudicii/plăţi nelegale din .fonduri publice, stabilite de organele de control competente,
se .face cu perceperea de dobanzi si penalităţi de intârziere ,yau majorări de intărziere,
după caz, aplicabile pentru veniturile bugetare, calculate pentru perioada de când s-a
produs prejudiciul/s-a efectuat plata si pârdt s-au recuperat sumele.
Aşadar, contrar sus ţinerilor pârâţilor, potrivit dispozi ţiilor legale enunţate plata
penalităţilor se datoreaz ă de la momentul efectu ării pl ăţii, sens in care instan ţa va dispune
obligarea pârâţilor Ţuchel Gerhard Daniel, Dumbrav ă Ani Rodica şi Scorţa Mihai Mi ş u la
plata a câte 365,82 lei reprezentând dobând ă legal ă calculată_până la data de 21.09.2017.
Totodată, va dispune obligarea pârâ ţilor Negrut Cristi, Papue Petru, Andriuta Ghita,
Cibucciu Emil ş i Hulea Mitic ă la plata a câte 367,42 lei reprezentând dobând ă legal ă
calculată până la data de 21.09.2017. Totodat ă va dispune obligarea pârâţilor la plata
penalităţilor de intarziere de la data de 22.09.2017 ş • până la data pl ăţii efective a
.debitului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII,
HOTĂRĂŞTE:
Admite oeretW:-privind pe reclamanta UNITATEA ADMINISTRATIV
TERITORIALWMUNICIPIUL TECUCI — PRIN PRIMAR, cu sediul in Tecuci, Str.•I
Decembrie I-9,,I -8-; nr. : 66, :..jude ţul Galaţi, in contradictoriu cu pârâ ţii TUCHEI,
GERHARDTANIEL, .:clOrrliat In
I,
, •
judeţul Gal Ză:1\HULE;A 'MITk:Ă, domiciliat
in jude ţul
•
Galaţi, AND -54-Ă. «IiIT-?d:Omiciliat in "
, judeţul Galaţi,
CIUBUCCIU "E»14-d—o,1?1,1.4i'at 1n
•
,
, judeţul Galaţi.
NEGRUT CRISTIcifiat in
_.
judeţul Galaţi, PAPUC PETRU, domiciliat in
, judeţul Galaţi, SCORTA •MIHAI MISU, domiciliat In Tecuci.
-- judeţul Galaţi, DUMBRAVĂ ANI RODICA domiciliat ă in
Tecuci,
••
- -;, judeţul Galaţi, având ca
obiect „pretenţii".
Vă atragem atenţia că datele menţionate în prezentul document se inscriu in cele prev ăzute de Legea nr. 677/2001,
fapt ce conferă obligativitatea protej ăril, conservării şi folosirii acestora doar in scopul prev ăzut de lege.
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;Oblig ă pârâţii Ţuc,41e1 Gerhard Daniel, Dumbrav ă Ani Rodica şi Scorţa Mihai

MiŞIĂ
: .lâ ,plata a câte 6.858,6 lei.
'
Qbligă parâţ ii Negrut Cristi, Papuc Petru, Andriuta Ghita, Cibucciu Emil şi Hulea
Tlit . 1.aplata d ca"ste 6 . 888,93 lei.
Obligă pârâtii Tuchel Gerhard Daniel, Dumbrav ă Ani Rodica şi Scorţa Mihai
Mi ia, ,la plata, a câte 365,82 lei reprezentând dobând ă legală calculată până la data de
21. 9‘:?-2,017. '
Negrut Cristi, Papuc Petru, Andriuta Ghita, Cibucciu Emil şi Hulea
1V1itică 1afiraa câte 367,42 lei reprezentând doband ă legală calculată pană la data de
21.09.2017.
Obligă pârâtii la plata penalit ătilor de intarziere de la data de 22.09.2017 şi pană la
data pl ăţii efective a debitului.
Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.
Cererea de apel se depune la Tribunalul Gala ţi.
Pronunţat ă azi, 23.01.2019, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor prin
mij locirea grefei instan ţei.

GabricIa BfhJie

Asistenţi Judiciari,
Violeta Neculai Corina Voicu Musc ă

Grefier,
Ana-Maria
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Recl. jud. D.G.B./ Tehn. gref. A.M.A./11 ex./23.01.2019.
Com. 9 ex./

Vă atragem atenţia că datele menţionate in prezentul document se inscriu în cele prev ăzute de Legea nr. 677/2001,
fapt ce conferă obligafivitatea protejărfi, conservăni şi folosirii acestora doar in scopul prevăzut de lege.

