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Pe  rol  judecarea  cauzei  Contencios  administrativ  şi  fiscal  formulată  de  reclamant
PREFECTUL  JUDEŢULUI  C,cu  sediul  în  C,  în  contradictoriu  cu  pârât  PRIMARUL
MUNICIPIULUI C, cu sediul în C, pârât M H S, cu domiciliul în C,  pârât M A, domiciliată
în  C,    pârât  SC  T  A  T,  având  ca  obiect,  anulare  act  administrativ  SUSPENDARE
EXECUTARE ACT ADMINISTRATIV.

Dezbaterile în prezenta cauză au avut loc în şedinţa publică din data de 17.05.2018,
fiind  consemnate  în  încheierea  de  şedinţă  de  la  acea  data,  ce  face  parte  integrantă  din
prezenta. La acea dată instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea
la  data  de  31.05.2018  şi  apoi  la  07.06.2018,  când,  în  aceeaşi  compunere,  a  hotărât
următoarele:

TRIBUNALUL

Asupra cererii de faţă,
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului C, sub nr. 6344/118/2017, reclamantul

Prefectul Judeţului C a solicitat în contradictoriu cu pârâţii Primarul Municipiului C, M H S şi
A anularea autorizaţiei de construire nr. 1088/03.06.2016 emisă de Primarul Municipiului C,
respectiv  a  certificatului  de  urbanism  nr.  405/22.01.2016,  suspendarea  autorizaţiei  de
construire şi oprirea executării lucrărilor până la soluţionarea pe fond a cauzei.

În motivare, arată reclamantul că prin adresa nr. 35677/20.07.2017 a Inspectoratului de
Stat în Construcţii – Inspectoratul Regional în Construcţii Sud-Est, Inspectoratul Judeţean în
Construcţii C înregistrată la reclamant sub nr. 7860/20.07.2017 s-a menţionat că autorizaţia de
construire menţionată şi certificatul de urbanism care a stat la baza acesteia au fost emise cu
nerespectarea prevederilor legale în materie. 

Astfel, s-a menţionat CUT autorizat maxim 4,0 pentru toată zona de reglementare deşi
acesta este 3,0 conform RLU aferent PUZ aprobat prin H.C.L.M. C nr. 121/16.05.2011. În
certificatul  de  urbanism  nu  s-au  stabilit  avizele  furnizorilor/administratorilor  de  utilităţi
urbane: aviz deţinător  reţea de apă, aviz deţinător  reţea de canalizare,  aviz deţinător  reţea
electricitate, aviz deţinător reţea gaze naturale, aviz deţinător reţea termoficare, încălcându-se
art. 5 al. 1, art. 6 al. 1 lit. c) din Legea nr. 50/1991 şi art. 24 al. 1 din normele metodologice.

S-a reţinut în continuare că documentaţia ce a stat la baza autorizaţiei de construire a
fost incompletă: pe planul de situaţie  nu sunt reprezentate poziţia şi înălţimea la coamă a
calcanelor limitrofe precum şi poziţia reperelor fixe şi mobile de trasare, cotele trotuarelor,
aleilor, platformelor şi altele asemenea, sistematizarea pe verticală a terenului şi modul de
scurgere a apelor pluviale. Documentaţia nu conţine studiu de însorire, secţiune transversală,
desfăşurare  stradală,  acestea  fiind  abateri  faţă  de  prevederile  art.  7  al.  12  din  Legea  nr.
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50/1991. De asemenea, erau necesare minimul 2 ascensoare astfel conformate încât să permită
şi transportul mobilierului de dimensiuni mari.

În  drept,  s-au  indicat  Legea  nr.  554/2004,  Legea  nr.  50/1991,  Ordinul  nr.
839/2009Normativul 057/02/2002.

În susţinere, au fost depuse înscrisuri.
Pârâtul  Primarul  Municipiului  C  a  formulat  întâmpinare  prin  care  a  solicitat

respingerea cererii, ca neîntemeiată. În motivare, se arată studiul efectuat de către structura de
specialitate  în  temeiul  căruia  s-a  procedat  la  întocmirea  şi  elaborarea  certificatului  de
urbanism s-a întemeiat pe partea desenată PUD şi nu pe partea desenată PUZ întrucât prin
HCL nr. 121/2011 nu s-a dispus abrogarea H.C.L. nr. 215/2007. De aceea în certificatul de
urbanism este indicat CUT 4, conform planşei de reglementare PUD. De asemenea, nu se
impunea  solicitarea  avizelor  menţionate  de  reclamant  întrucât  zona  studiată  prin  PUZ nu
deţine decât reţelele private aflate în proprietatea pârâtului Munteanu-Helmuth Sorin. Se mai
susţine că nu poate fi reţinută culpa pârâtului în măsura în care se constată că documentaţia
tehnică  este  incompletă   având  în  vedere  că  nu  îi  aparţine  atribuţia  verificării  acesteia.
Oricum,  sancţiunea  în  acest  caz  ar  fi  nulitatea  relativă  întrucât  documentaţia  poate  fi
completată.

În susţinere, au fost depuse înscrisuri.
Pârâţii M H S şi M A au formulat întâmpinare prin care au solicitat respingerea cererii

de suspendare a executării autorizaţiei de construire şi oprirea executării lucrărilor, au invocat
excepţia inadmisibilităţii şi excepţia prescripţiei dreptului material al reclamantului şi excepţia
decăderii iar pe fond au solicitat respingerea cererii, ca neîntemeiată.

În motivare, se arată că pârâţii au fost de bună-credinţă iar întocmirea certificatului de
urbanism, sub aspectul menţiunilor pe care le cuprinde, nu depindea sub nicio formă şi în nici
un mod de acţiunile/inacţiunile pârâţilor. În zona respectivă, toate sau cel puţin majoritatea
certificatelor de urbanism prevăd CUT maxim 4.

Inspectoratul de Stat în Construcţii Judeţean C a făcut controale repetate la imobil şi
nu  a  sesizat  că  certificatul  de  urbanism  ar  fi  fost  greşit  eliberat.  Imediat  ce  s-a  dispus
completarea documentaţiilor anexă autorizaţiei de construire, pârâţii s-au conformat; nu şi în
ceea ce priveşte avizul deţinătorului reţelei de termoficare întrucât imobilul nu beneficiază de
o asemenea reţea.

În ceea ce priveşte autorizaţia de construire, neregularităţile invocate de reclamant în
privinţa  modului  de  întocmire  a  planului  de  situaţie  deşi  îmbracă  forma  ilicitului
contravenţional  nu sunt de natură a conduce la anularea autorizaţiei  de construire întrucât
vătămarea  care  s-ar  fi  produs  sau  care  s-ar  fi  putut  produce  drept  consecinţă  a  acestor
neregularităţi este de natură a fi înlăturată prin completarea/refacerea documentaţiei.  Acest
aspect  este  valabil  şi  în  ceea  ce  priveşte  secţiunea  transversală,  desfăşurarea  stradală,
necesitatea dotării clădirii cu minim două ascensoare., acestea nefiind, de altfel necesare, în
condiţiile în care terenul are acces direct la calea publică iar scara prevăzută în proiect în două
rampe respecte  NP 063-02 referitor  la transportul  mobilierului.  Studiul  de însorire  nu era
necesar întrucât în vecinătatea terenului nu se află nicio construcţie existentă.

În susţinere, au fost depuse înscrisuri.
Prin încheierea din data de 18.01.2018, s-a dispus oprirea executării lucrărilor până la

soluţionarea pe fond a cauzei iar prin încheierea din data de 19.02.2018 s-au respins excepţiile
prescripţiei  dreptului  material  la  acţiune  şi  decăderii,  pentru motivele  expuse în  cuprinsul
acestor încheieri.

Au fost administrate probele cu înscrisuri şi expertiza tehnică judiciară în specialitatea
arhitectură.

Analizând actele şi lucările dosarului, Tribunalul constată următoarele:
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Certificatul  de  urbanism  nr.  405/22.01.2016  a  fost  emis  de  pârâtul  Primarul
Municipiului C, la cererea pârâţilor M H S şi A, pentru construire imobil locuinţe colective
P+10E şi împrejmuire teren.

S-au menţionat  în cuprinsul  acestuia  următoarele:  procentul  de ocupare a  terenului
(POT)  aprobat  max.  60%  pentru  toată  zona  de  reglementare,  coeficientul  de  utilizare  a
terenului (CUT) autorizat max. 4,0 pentru toată zona de reglementare; zona dispune de reţele
de utilităţi (alimentare cu apă, canalizare, energie electrică şi termică, gaze naturale), regim de
înălţime maxim aprobat P+10E.

S-a mai menţionat că cererea de emitere a autorizaţiei de construire va fi însoţită de
următoarele  documente:  certificatul  de  urbanism;  dovada  titlului  asupra  imobilului,
documentaţia  tehnică  –  D.T.,  viză  cadastru  PMC,  aviz  Poliţia  Rutieră,  Autoritatea
Aeronautică,  avize  şi  acorduri  privind  securitatea  la  incendiu  şi  protecţia  civilă,  studii  de
specialitate: simulare tridimensională, fotografii.

Prin autorizaţia de construire nr. 1088/03.06.2016 emisă de acelaşi pârât, s-a autorizat
executarea  lucrărilor  pentru  construirea  imobilului  de  locuinţe  colective  P+8E  –  53
apartamente  şi  împrejmuire  teren  pe  imobilul  –  teren  şi  construcţii  –  situat  în  judeţul  C,
Municipiul C – b-dul Tomis nr. 425 lot PN2, cartea funciară nr. 220291 în baza documentaţiei
tehnice depuse şi care face parte integrantă din aceasta.

La sesizarea Inspectoratului Regional în Construcţii Sud-Est – Inspectoratul Judeţean
în Construcţii  C,  reclamantul  Prefectul  Judeţului  C a  promovat  prezenta  acţiune  indicând
abaterile enumerate de inspectorat în adresa nr. 35677/20.07.2017, aspecte ce urmează a fi
analizate în cele ce succed:

În ceea ce priveşte C.U.T. autorizat maxim pentru zona de reglementare în cauză, se
invocă H.C.L.M. C nr. 121/16.05.2011. 

Cu toate acestea, zona în cauză a făcut obiectul reglementării H.C.L.M. C având ca
obiect modificarea HCLM nr. 250/2005 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de
Detaliu  – lotizare  în  vederea  construirii  de locuinţe  şi  dotări,  zona Palazu Mare,  teren în
suprafaţă de 11,87 ha, proprietate V V S şi A M şi O L – fila184 – vol II. Din Referatul nr.
46259/05.04.2007 ce a stat la baza acestei hotărâri şi anexa 2 la hotărâre (filele 185 şi urm. –
vol  II),  rezultă  că  terenul  pârâţilor  persoane  fizice  se  situează  în  careul  K al  zonei  II  –
ansamblu de imobile cu funcţiunea de locuinţe colective cu regim de înălţime cuprinsă între
P+4E – P+10E cu o parcare supraetajată P+2E şi un centru de agrement (teren de sport şi
echipamente publice) situate în partea centrală a zonei II.

Or,  potrivit  art.  Anexei  2  –  „Definirea  termenilor  utilizaţi  în  Lege”  a  Legii  nr.
350/2001  privind  amenajarea  teritoriului  şi  urbanismul,  constituie  excepţii  de  calcul  al
indicatorilor urbanistici POT şi CUT situaţia în care „o construcţie este edificată pe o parte de
teren dezmembrată dintr-un teren deja construit, indicatorii urbanistici se calculează în raport
cu ansamblul  terenului  iniţial,  adăugându-se suprafaţa  planşeelor  existente  la cele ale  noii
construcţii.”

În speţă,  analiza efectuată  de expertul tehnic judiciar în specialitatea arhitectură,  la
nivelul zonei reglementate a careului K a relevat împrejurarea că, prin amplasarea imobilului
locuinţe colective P+8E, creşterea coeficienţilor este foarte mică, de 2% pentru POT şi de
0,29 pentru  CUT şi  nu  a  dus  la  depăşirea  indicatorilor  urbanistici  stabiliţi  prin  PUD iar
rezervele rămase la ambii coeficienţi justifică în continuare şi în viitor amplasarea ultimului
bloc P+10E figurat în careul K al Planului de Reglementări Urbanistice aprobat  cu HCLM
215/2007. 

Se concluzionează că imobilul locuinţe colective P+8E se înscrie din punct de vedere
al indicatorilor urbanistici în reglementările aprobate prin HCLM 215/2007.

În  ceea  ce  priveşte  susţinerea  conform  căreia  nu  au  fost  stabilite  avizele
furnizorilor/administratorilor  de  utilităţi  urbane,  se  constată,  din  analiza  contractului  de
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vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1316/11.12.2015 la B.N.P. S E L  în baza căruia pârâţii
persoane fizice  au devenit  proprietarii  terenului  în  suprafaţă  totală  de  1.384 mp situat  în
Municipiul C, X – fila 84, vol I dosar, că  „preţul total al vânzării imobilului sus-descris astfel
cum a fost  negociat  de către  noi  părţile  contractante  include  şi  dreptul  cumpărătorilor  de
racordare/branşament a imobilului-teren precum şi a viitoarelor construcţii ce se vor edifica
pe acesta la reţelele de alimentare cu apă, canalizare menajeră şi energie electrică proprietatea
societăţii vânzătoare…”

În acest  sens,  părţile  contractante  au  încheiat  şi  Acordul  de racordare  din data  de
04.12.2015 de la fila 166 vol. II dosar.

Prin urmare, aşa cum s-a reţinut şi în raportul de expertiză efectuat în cauză, nu se
impunea solicitarea şi obţinerea avizelor de la RAJA C şi de la ENEL C câtă vreme reţelele la
care se branşa imobilul nu aparţineau acestora.

În ceea ce priveşte avizul deţinătorului reţelei de termoficare, a arătat expertul că, în
zonă, RADET C nu a avut niciodată reţele.  Alimentarea cu agent termic pentru încălzirea
locuinţelor şi asigurarea apei calde menajere se face individual, pe fiecare apartament în parte
prin centrale termice pe gaz. 

Reţine  Tribunalul  în  acest  sens  dispoziţiile  art.  35  din  Normele  Metodologice  de
aplicare a Legii nr. 50/1991, aprobate prin Ordinul nr. 839/2009, conform cărora certificatul
de urbanism se redactează în deplină concordanţă cu situaţia reală din teren, fiind solicitate
doar acele avize care se impun.

De asemenea,  cu privire  la avizul de la CONGAZ, se constată că,  la faza P.U.D.-
punctul  2.4.  din  memoriu,  intitulat  „Echiparea  edilitară”,  nu  existau  reţele  de  gaz  pe
amplasament,  înaintea executării  lotizării.  A constatat  expertul că toţi  locuitorii  cartierului
Tomis Plus s-au racordat la gaz fără un aviz iniţial de principiu ci doar cu aviz de racordare şi
acesta eliberat după emiterea autorizaţiei de construire pentru imobil. De altfel, chiar dacă s-ar
accepta punctul de vedere contrar, se constată că, la data de 05.12.2016, a fost emis avizul
tehnic de racordare nr. 12065397/05.12.2016 de către DISTRIGAZ SUD REŢELE ENGIE –
fila 169, vol II dosar, această cauză de nelegalitate invocată nemaisubzistând la acest moment.

Se constată, de asemenea, că studiul de însorire a fost efectuat în cursul anului 2016,
fiind superfluă analiza necesității acestuia raportat la datele din teren.

În ceea ce priveşte criticile în sensul că: pe planul de situaţie  nu sunt reprezentate
poziţia şi înălţimea la coamă a calcanelor limitrofe precum şi poziţia reperelor fixe şi mobile
de  trasare,  cotele  trotuarelor,  aleilor,  platformelor  şi  altele  asemenea,  sistematizarea  pe
verticală a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale secţiune transversală, desfăşurare
stradală, se admite de către pârâtul Primarul Municipiului C că documentaţia este incompletă
însă semnarea documentaţiilor de către persoanele prevăzute în art. 9 al. 1 al Legii nr. 50/1991
angajează exclusiv răspunderea acestora în condiţiile legii.

O astfel de abordare nu poate fi primită, raportat la obiectul cererii, în prezenta cauză
solicitându-se anularea certificatului  de urbanism şi  a  autorizaţiei  de construire   emise  de
pârât, indiferent căruia dintre semnatari îi intra în atribuţie verificarea aspectelor semnalate de
Inspectoratul Regional în Construcţii Sud-Est.

Prin urmare, nu se poate avea în vedere o exonerare de răspundere a pârâtului în cazul
constatării  nelegalităţii  unui act,  primarul fiind sigurul căruia îi  revine calitatea procesuală
pasivă într-o cauză cu un astfel de obiect şi deci singurul în persoana căruia se analizează
culpa procesuală, fără a se putea delimita de structura responsabilă din cadrul aparatului de
specialitate  prin  care  îşi  exercită  atribuţiile  reglementate  de  art.  27  ind.  1  din  Legea  nr.
350/2001.

Mai arată  pârâtul  că documentaţia  tehnică  poate fi  completată  fără  a fi  necesară o
derogare de la documentaţia urbanistică, or, conform art. 46 din Normele metodologice de
aplicare a Legii nr. 50/1991, solicitarea de completare trebuia formulată  în vederea emiterii
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autorizaţiei de construire pe baza unei documentaţii complete iar nu ulterior emiterii acesteia
iar  responsabilitatea  emiterii  unei  autorizaţii  pe  baza  unei  verificări  superficiale  sau
părtinitoare revine, în egală măsură, atât semnatarilor autorizaţiei cât şi persoanelor fizice cu
atribuţii în verificarea documentaţiilor şi elaborarea/emiterea autorizaţiilor de construire.

Cu toate acestea, studiul efectuat de expertul desemnat în cauză nu a relevat o gravitate
a lipsurilor  constatate  de o asemenea anvergură încât  să  se justifice  sancțiunea  drastică a
nulității autorizației de construire (pentru un imobil deja construit). Se constată în acest sens
că, potrivit art. 12 din Legea nr. 50/1991, autorizațiile de construire sau de desființare, emise
cu  încălcarea  prevederilor  legale,  pot  fi  anulate de  către  instanțele  de  contencios
administrativ,  normă dispozitivă care lasă la latitudinea judecătorului să aprecieze dacă, în
raport de încălcările constatate, se impune a fi sau nu aplicată această sancțiune.

Aceeași  concluzie  se  impune  și  în  ceea  ce  privește  necesitatea  existenței  a  două
ascensoare,  aceasta  fiind  de  asemenea  o  neregulă  în  documentaţia  tehnică  imputabilă
emitentului autorizației de construire.

Astfel, conform art. 3.2.(B).1. din Normativul privind proiectarea clădirilor de locuințe
(revizuire NP 016-96), indicativ NP 057-02 din 24.09.2002, „a. clădirile etajate se vor dota
cu: min. 1 ascensor- la clădiri cu mai mult de P + 3 etaje; min. 2 ascensoare la clădiri cu mai
mult  de  P  +  5  etaje,  astfel  conformate  încât  să  permită  și  transportul  mobilierului  de
dimensiuni mari;”

Cu toate acestea, reținând că, potrivit raportului de expertiză efectuat în cauză, pe de-o
parte, ascensorul prevăzut în proiect respectă NP 057-02, are o capacitate de 6 persoane (480
kg), mai mare decât capacitatea unui ascensor uzual, putând fi utilizat și pentru transportul
ocazional al  mobilierului iar  pe de altă  parte, scara  prevăzută în proiect  (în două rampe)
respectă  NP  063-02  referitor  la  transportul  mobilierului  deoarece  are  lățimea  podestului
intermediar  1,44 m,  lățimea podestului  de nivel  1,85 m,  lățimea rampei  fiind  de 1,25 m,
Tribunalul nu va reține nici acest motiv de anulare a autorizației de construire.

Mai  reține  instanța  că  reclamantul  nu  a  formulat  obiecțiuni  față  de  raportul  de
expertiză efectuat în cauză.

Față de cele expuse, constatând că actele administrative supuse analizei instanței de
contencios  administrativ  nu  încalcă  nicio  normă  de  natură  să  pericliteze  securitatea
construcției astfel edificate, a persoanelor ce o deservesc sau a utilizatorilor, Tribunalul va
respinge cererea reclamantului, ca neîntemeiată.

În  ceea  ce  privește  cererea  pârâtului  Primarul  Municipiului  C  de  obligarea
reclamantului la plata cheltuielilor de judecată, instanța constată următoarele:

Deși art.  453 C.pr.civ. instituie obligația  părții  care a pierdut procesul să plătească
părții  care  a  câștigat  cheltuielile  de  judecată,  această  obligație  are  drept  temei  culpa
procesuală.

În speță,  nu se poate  reține culpa procesuală a reclamantului  ci,  dimpotrivă,  culpa
procesuală a pârâtului menționat,  prezentul demers judiciar fiind generat de existența unor
nereguli în modalitatea de emitere a actelor contestate, conform celor expuse.

Astfel, o parte din neregulile semnalate de reclamant în baza sesizării Inspectoratului
Regional în Construcţii Sud-Est – Inspectoratul Judeţean în Construcţii C s-au confirmat pe
parcursul cercetării judecătorești, potrivit celor expuse, iar aprecierea instanței în sensul că nu
se impune sancțiunea nulității nu poate fi imputată reclamantului sub forma obligării acestuia
la plata cheltuielilor de judecată tocmai față de pârâtul emitent.

Instanța va respinge, așadar, și cererea pârâtului Primarul Municipiului C de obligare a
reclamantului la plata cheltuielilor de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
       ÎN NUMELE LEGII
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 H O T Ă R Ă Ş T E:

  Respinge cererea formulată de reclamant PREFECTUL JUDEŢULUI C,cu sediul în C,
în contradictoriu cu pârât PRIMARUL MUNICIPIULUI C, cu sediul în C, pârât M H S, cu
domiciliul în C,  pârât M A, domiciliată în C,   pârât SC T A T, ca neîntemeiată.

Respinge cererea  pârâtului  Primarul  Municipiului  C de obligare  a  reclamantului  la
plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, la Tribunalul C.
Pronunţată  astăzi,  07.06.2018,  prin  punerea  soluţiei  la  dispoziţia  părţilor  prin

mijlocirea grefei instanţei.

PREŞEDINTE, GREFIER,
                   CMT                                                               DS
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