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Pentni astäzi find amânatã p c.;iu14area asupra Litigiului de muncä formulatd de
reclamantul UAT MUNICIPIUL TE :1/0 In contradictoriu cu pârâtii GERHARDT D.
Tuchel §i N1JA Anca Angelica, având ca object ,,despágubire".
Dezbaterile orale i cuvântul pe fond au avüt bc In §edinta publicà din data de
18.05.2018 fund consemnate In Inch rierea de §edintd de la acea data care face parte
integrantä din prezenta hot&âre, când i'ribunalül, având nevoie de timp pentru a delibera,
a amânat pronuntarea la data de 24.. .2018 §i ulterior Ia data de 04.06.2018, când a
hotärât urmàtoare!e:

1 [EUNALUL,
Deliberând asupra iitigiului de 12 constatà urmãtoareie:
Prin cererea Inregistratä pe rc 'i Tribunaiului Galati, In data de 09.08.2017, sub
nr. 3172/121/2017, reclamanta UAT unicipiuI Tecuci a chemat In judecatä pe pârâii
Tuchel Gerhard Daniel si Niia Anca A i ;;e1ina, solicitând obligarea acestora Ia. plata sumei
de 52839,70 lei reprezentând contrai area prejudiciului cauzat, In calitate de primar,
prin plata a 32 ordine de plata cãtre S : i. AGRO LYZ SRL, aa cum s-a constatat de càtre
Camera de Conturi Galati, prin deciz .,:i nr. 12/2017, precum i de cätre Compartimentul
de Audit Public intern. A solicitat ol:iligarea pãrâibor la plata beneficiilor nerealizate,
actualizate la data efectuàrii pth.ii.
In motivarea ac4iunii s-a .arätai: c In anul 2014 paratii având calitatea de. primar i
respectiv §ef serviciu buget contabil i :tte §i au efectuat p1ài nelegale, astfel cum au
constatat §i auditorii externi.

Va atragem atenhia cã datele rnenionate In prez idul dccu.nent so mnscriu in Ci8 preväzute do Legea nr. 67712001,
',
fapt ce confer obllgativiiátea pcotejãrii, oonsertiãri folosirii acestora dodr in scopul.prevâzut do loge.
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A concluzionat reclamanta Ca sunt Indcplrnite cond4ule pentru antrenarea
raspundern patrimomale, respectiv existnta unui p -ejudiciu, existenta faptei cauzatoare a
prejudiciului, legàtura de cauzalitate dmtre acestea precum i vmov4ia pârâtilor.
In dovedirea actiumi a solicitat mncuirunlarea probelor cu Inscnsun i
interogatoriu.
in drept au fost invocate prevederile art. .14 aim. 4 din legea nr.273/2006, art.36
alin.3 lit.b si art.63 din Legea nr.215/2001, deèiia nrJ2I2017 a Camerei: de Conturi
Galati.
S-a solicitat judecata cauzei i In lipsä.
Prâii an depus Intâmpinare, prin care au invocat excepia inadmisibilitalii
aciunii, a solicitat respingerea aciunii ca nemnterneiata §i obligarea reciamantei la plata
cheltuielilor de judecatà
Au Invederat cã actiuneate inadmisibilä motivat de faptul cä nu s-a efectuat
cercetarea prealabiiä discipu dide art 251 dm Codul muncu
Pe fondul cauzei a&'aräta_t.
md astfel Indeplirnte cond4nie antrenäru
c\:Normd
räspundern patrimonial; ezVrd
de vmovalie dm parteapãrâtilor sau
iuiiirlq br §1 i prejudiciu, se impune respmgerea
vreo legaturä de cauzaIite mrit
actiunhi
:..\ .
Au solicitat inculiifittgteg,rcibei61$nscrisut i
Referitor la exceptialnWn1i&f1itàtii invoeatã de cätre pârâtul Tuchel Gerhard
Daniel, instanta urmeazã a o respinge ca nefondatä motivat de faptul ca procedura
prevàzutà de art.25 1 din Codul muncii este regIè.mentata In cadrul stabilirii raspunderii
disciplinare, or In spea ne aflam In cadrul uni acuni In raspundere patrimonialä
reglementatã de disp. art.253 §i urmätoarele din C.odul muncii.
In ce priveste ràspunderea pârâtei N4ä Anca Angelina, instanta reline ca In cauzä
opereazà o prorogare legalä de competenä, motiv pentru care va fi respinsä §i exceptia
inadmisibilitä;ii invocatà de cätre aceasta.
Analizând ansamblul materialuiui probato, instanta reline urmätoarele:
Prin Decizia nr. 12/14.07.2017, Camera de Conturi a judeu1ui Galati a stabilit cá
reclamanta UAT Tecuci a angaj at §i efectuat cheltuieli fa-rd bazä legalA §i documente
justificative, prin plata a 32 ordine de .plata c&tre SC AGRO LYZ SRL, valoarea
oper4iunibor a fost stabilitA la 52839,70 lei.
Prin urmare, se impune a se verific a da a In cazul pârâtilor sunt Indeplinite
conditiile prevàzute de art. 254 Codul muncii.
Acliunea a fost Intemeiatä In drept pe prevederile Coduiui Civil, Insã instanla a
constatat cã, potrivit Deciziei nr. 16/2016 a JCCJ, pronuntatà Intr-un recurs In interesul
legii, In interpretarea §i aplicarea unitarA a dispo7i.iilor art. 1,, art. 231 §i art. 278 aim. (2)
din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, repub1iatä, cu modificärile i cornpletariie
ulterioare, art. 55 din Legea nr. 393/2004 privinu Statutul aleibor bocali, cu modificäriie
i completArile ulterioare, art. 2 aim. (1) lit. f) diii Legea contenciosului administrativ nr.
554/2004, cu modificärile §i completarile u1teridaie, §i art. 109 din Legea nr. 188/1999
privind Statutul funclionarilor publici, repub1icitä, Cu modificrile §i completh.rile
uiterioare, prevederile Coduiui muncii se 4plicd raporturilor juridice dintre
primar/viceprimar §i unitatea administrativ-terit&ialà, dacä begi speciale nu conin
dispoziii specifice, inclusiv dupä Incetarea mandatebor.
Conform art. 254 aim. 1 Codul muncii, s.äLiriatii raspund patrimonial, In temeiul
normebor §i principiibor raspunderii civile contractuabe, pentru pagubele materiale produse
angajatorului din vina i In legatura cu munca bor.
Vaatragem atenUaca datele menionate In prezentul document se Inscriu in cele preväzute de Legea nr. 67712001,
fapt co con ferã obligativitatea protejârii, conservãriii folosirii acesto a doar In scopulprevãzut de lege.
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Din prevederile legale menicnate rezult ă că pentru angajarea r ăspunderii
patrimoniale se cer a fi Intrunite cumustiv urm ătoarele condiţii :existenta unui prejudiciu,
existenţa unei fapte ilicite, existenţ , unui raport de cauzalitate Intre fapta ilicit ă
prejudiciu, existenţa vinovăţiei, sublinimdu-se c ă nu este Indeajuns s ă fi existat o fapt ă
prejudiciul produs,•ci este necesar ca aceast ă faptă
ilicită aflată în raport de cauzalitate
să fie imputabilă autorului ei.
Lipsa unui singur element a mgaj ării răspunderii patrimoniale a salariatului
conduce la imposibilitatea atragerii t ăspunderii patrimoniale a angajatului de c ătre
angaj ator.
in ceea ce prive şte proba elernentelor r ăspunderii potrivit principiului general,
sarcina probei referitoare la existen ţa elementelor răspunderii revine victimei
Prejudiciului, adică reclamantei (deoat ece ea este cea care reclarn ă ceva în faţa justiţiei).
Cu privire la existenţa unui pi e udiciu adus patrimoniului reclamantei, conform
Deciziei nr. 12/14.07.2017, Camera I Conturi a jucle ţului Galaţi, se poate reţine si
vinovăţia pârâţilor prin faptul că au fc st puse in plata 32 ordine de plata c ătre SC AGRO
LYZ SRL, In valoare de 52839,70 lei
Dintre elementele acestei r ăsl: ţ rideri, existenţa şi Intinderea prejudiciului vor fi
reţinute ca fiind dovedite, având 'in edere decizia 12/14.07.2017 a Camerei de Conturi
judeţului
Instanţa reţine că prin decizi a 12/14.07.2017, Curtea de Conturi a dispus ca
unitatea administrativ-teritorial ă să dis pi:tnă măsuri pentru recuperarea prejudiciului.
Pârâţii, în calitate de reprezen:aa ţi ai unităţii administrativ-teritoriale, au angajat
unitatea la o serie de cheltuieli care n fost efectuate,,in baza unui contract sau acord,
fără documente justificative, în condiţ i i în ostc...._antwUAT Tecuci avea Incheiat un
acord cu alt fumizor.
a Intocmit referatele
Un alt aspect reţinut este acela c,1 parata/Niţă.ea.,,Ăngelina
. , k
preventiv, aflându-se în
de necesitate şi tot ea a acordat şi
/
incompatibilitate.
Pârâtul Ţuchel Gerhard Dani4:1 a aprtibatde£04rega respectivelor cheltuieli de
transport, fără a exista documente jusilicative peatrti;a-putea fi onorate la plat ă facturile
respective.
in aceste condiţii, instanţa reţ n că pârâţii au acţionat cu vinovăţie, astfel Incât
actiunea urrneaz ă a fi admis ă.

PENTR1 10ESTE MOTIVE,
iNT [MELE LEGII
I-111TĂRĂSTE
•Respinge excepţia inadmisib:i i ţii cererii.
Admite acţiunea formulată JK. reclamantul UAT MUNICIPIUL TECUCI, cu
sediul în localitatea Tecuci, str. 1 Dec el3brie 1918, nr. 66, Jude ţ Galaţi 'in contradictoriu
cu pârâţii GERHARDT D. Ţuchel, o riiciliat
, :Judeţ Galaţi ş NIŢĂ Anca Angelica, domiciliat
, Judeţ

Vă atragem atenfia că datele menţionate 1n prez:ni!ll document se Inscriu in cele prev ăzute de Legea nr. 677/2001,
fapt ce conferă obligativitatea protejării, conservări ş. folosirii acestora doarIn scopul prev ăzut de lege.
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Obliga pârâţii către reclamant ă la plata :.;umei de 52.839,70 lei, reprezentând
prejudiciu creat reciamantei, sum ă calculată cu d:)1:'ânda iegai ă şi actualizată până la data
plăţii efective.
:Ci.;ap.el In 10 zile de la comunicare, care (-: va depune la Tribunalul Galaţi.
Prdniiriţată azi, prin punerea soluţiei la cilLpoziţia părţilor prin rnijlocirea grefei
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en ru Pre şeclinte,
Eugen Mortu
aflat 1n C.O.,

Conf.art. 426 C.pr.civ.,
Semnează,
Preşedintele Tribunalului Galaţi,
Judecător Robert-George Florea
Pentru Preşedintele Tribunalului Galaţi
Judecator Robert-George Florea
aflat 1n C.O.
Sernnează,
Vicepreşedintele Tribunalului Galaţi,
judecător Nicoleta Daniela Butnaru

GRpr ,

Preze7t

;

Asistent Judic:'ai ,
Adrian Bobocea

pentru Asistent Judiciar,
Constantin Iancu
nurnit asistent judiciar la Tribunalul Brăila
fficep ănd cu 01.072018

Conf. art. 426 C.pr.civ.,
Semneuă,
Preşedintele Tribunalului Galaţi,
judecător Robert-George Florea
Pentru Pre şedintele Tribunalului Gala ţi
Judecator Robert-George Florea
aflatIn C.O.
Semnează,
Vicepreşedintele Tribunalului
Judecător Nicoleta Daniela Butnaru

Pentru Grefier Adri: J1 1 Cristina Boeru,
aflatIn C.O., conf.a.r.. 130 alin. 4 ROILI
Semneaz,ă Greficr şef secţie,
MAJVIA
Nicolet şi
Tpy,,
-

‘5
‘-;

PRIM

p2.ruLife
Red.As. Jud. BA / Teh.
Comunicat 3ex/

LQ

(2/3-eL2' Ă-13
n,u27/9-z,

Va atra,gem atenţia ca datele menţionate ln prezentul docurnen i inscriu P1 cele prevăzute de Legea nr. Et47W20(31 ,;1
fapt ce conferă obligativitatea protelărli, conservăril şi folosirii aca 1,; .a doar 1n scopul pret,ăzut de lege..

;

