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Completul compus din:
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Grefier L N

Pe rol judecarea cauzei Contencios administrativ şi fiscal promovată de reclamant T
M – CNP 1... cu domiciliul procesual ales la cab. av. B A M, cu sediul în C, reclamant T S –
CNP 2... cu domiciliul procesual ales la cab.av. B A M,cu sediul în C, în contradictoriu cu
pârât ORAŞUL T PRIN PRIMAR, cu sediul în T, , pârât SERVICIUL DE IMPOZITE ŞI
TAXE T, cu sediul în T, , având ca obiect, obligaţia de a face. 

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 14.06.2018 şi au fost consemnate în
încheierea  de  şedinţă  de  la  acea  dată  care  face  parte  integrantă  din  cuprinsul  prezentei
hotărâri, când instanţa având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronunţarea la data de
28.06.2018, când a hotărât,

          TRIBUNALUL

Asupra cererii de faţă,
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului C, sub nr. 8338/118/2017, reclamanţii T

M şi T S au solicitat obligarea pârâţilor Oraşul T prin Primarul Oraşului T şi Serviciul de
Impozitare şi Taxe T să modifice rolul fiscal aferent imobilului deţinut de reclamanţi situat în
T, str. M, imobil cu nr. cadastral 108...-c1, înscris în CF nr. 108...-c1 a localităţii T, în sensul
încadrării  acestuia  la  destinaţia  de  locuinţă  (clădire  rezidenţială)  cu  consecinţa  stabilirii
acestui impozit în raport de această destinaţie şi în raport de dispoziţiile art. 457 C.fiscal care
se  referă  la  impozitul  datorat  de  către  persoanele  fizice  pentru  clădirile  rezidenţiale,  cu
cheltuieli de judecată.

În motivare, se arată că reclamanţii sunt proprietarii imobilului menţionat, imobil în
care  nu  s-a  desfăşurat  niciodată  o  activitate  comercială  astfel  cum  acestea  sunt  definite
conform titlului  IX capitol  I  secţiunea  I  pct.  5  din  H.G.  nr.  1/2016,  având destinaţia  de
locuinţă.

Deşi imobilul a avut în permanenţă această destinaţie, respectiv de locuinţă, pârâtul a
deschis  rol  fiscal  aferent  imobilului  deţinut  de  reclamanţi  încadrându-l  în  categoria
construcţiilor nerezidenţiale, sens în care a stabilit un impozit aferent proprietăţii majorat în
raport de această destinaţie.

Mai  arată  reclamanta  că  menţiunea  din  autorizaţia  de  construire  emisă  pe  numele
foştilor proprietari în sensul că priveşte o construcţie cu destinaţie turistică nu are relevanţă,
realitatea faptică fiind diferită.

În drept, se invocă art. 18 din Legea nr. 554/2004, Codul fiscal, Legea nr. 114/1996.
În susţinere, au fost depuse înscrisuri.
Pârâţii  au  formulat  întâmpinare  prin  care  au  solicitat  respingerea  cererii,  ca

neîntemeiată. În motivare, se arată că reclamanţii au devenit proprietarii imobilului în cauză în
baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 903/20.12.2016 în care se menţionează construcţia
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C1-vilă turistică P+1E+M, în suprafaţă construită de 106 m.p. şi dreptul de concesiune asupra
terenului  în  suprafaţă  de  522  m.p.  proprietatea  Oraşului  T.  Construcţia  în  cauză  este
nerezidenţială  cum rezultă  şi  din  autorizaţia  de  construire  şi  procesul-verbal  de  recepţie,
imobilul fiind corect încadrat de serviciul financiar-contabil.

În susţinere, au fost depuse înscrisuri.
La data  de 22.03.2018,  pârâţii  au depus note scrise prin care au făcut  trimitere  la

dispoziţiile  art.  453  al.  1  C.fiscal  care  defineşte  clădirile  rezidenţiale  şi  clădirile
nerezidenţiale,  reiterând  faptul  că  destinaţia  de  vilă  turistică  este  menţionată  expres  în
contractul  de  vânzare-cumpărare  dar  şi  în  actele  juridice  ulterioare.  De  altfel,  potrivit
contractului de concesiune încheiat între părţi, o eventuală schimbare de destinaţie conduce la
rezilierea contractului şi obligarea concesionarilor la plata de despăgubiri.

A fost administrată proba cu înscrisuri.
Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:
Prin contractul de concesiune nr. 3738/21.04.2004, numitul S C A a concesionat de la

Consiliul Local T, pe o perioadă de 49 de ani, un teren în suprafaţă de 897,99 mp (suprafaţă
modificată prin act adiţional  la 902 m.p.), în vederea realizării obiectivului vila turistică P+2.

Această destinaţie a construcţiei edificate pe terenul concesionat rezultă din procesul-
verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 11029/16.10.2015, lucrările fiind executate în
baza autorizaţiei nr. 32/26.04.2005/36/09.06.2009.

În urma dezmembrării prin Actul de dezmembrare autentificat sub nr. 720/17.11.2016
la S.P.N. C P şi C P B, la data de 20.12.2016, numiţii S C A şi S E au vândut reclamanţilor
din prezenta cauză dreptul de proprietate asupra imobilului situat în Oraşul T, M, compus din
construcţia C1 – vila turistică P+1E+M, în suprafaţă construită la sol de 106 m.p., identificată
cu nr. 108... – C1 înscrisă în cartea funciară nr. 108... – C1 a localităţii T, jud. C. O dată cu
înstrăinarea construcţiei, s-a transmis cumpărătorilor dreptul de concesiune asupra terenului în
suprafaţă de 552 m.p., proprietatea Oraşului T, identificat cu nr. cadastral 108..., înscris în
cartea funciară nr. 108... a localităţii T, jud. C pe care se află construcţia sus descrisă.

Se mai reţine în continuare că, prin actul adiţional nr. 2942/06.03.2017 la contractul de
concesiune nr. 3738/21.04.2004 s-au modificat în parte titularii contractului de concesiune în
sensul că pentru suprafaţa de 350 m.p. sunt titulari S C A şi S E iar pentru lotul 2, în suprafaţă
de 552 mp – reclamanţii din prezenta cauză.

Potrivit  art.  453  C.fiscal,  „În  înţelesul  prezentului  titlu,  expresiile  de  mai  jos  au
următoarele  semnificaţii:  e)clădire  nerezidenţială  -  orice  clădire  care  nu  este  rezidenţială;
f)clădire  rezidenţială  -  construcţie  alcătuită  din una sau mai  multe  camere  folosite  pentru
locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei
persoane sau familii;

De asemenea, potrivit Normelor metodologice aprobate prin H.G. nr. 1/2016, „5. _(1)
În înţelesul art. 453 lit. e) din Codul fiscal, în categoria clădirilor nerezidenţiale sunt incluse
acele clădiri care sunt folosite pentru activităţi administrative, de agrement, comerciale, de
cult,  de  cultură,  de  educaţie,  financiar-bancare,  industriale,  de  sănătate,  sociale,  sportive,
turistice, precum şi activităţi similare, indiferent de utilizare şi/sau denumire, fără ca aceasta
să intre în categoria clădirilor rezidenţiale.
(2) Structurile de primire turistice sunt considerate clădiri nerezidenţiale.
(3) Clădirile sau spaţiile din acestea unde se înregistrează sedii secundare şi puncte de lucru se
consideră că sunt folosite în scop nerezidenţial.
(4)  Clădirile  în  care  nu  se  desfăşoară  nicio  activitate  sunt  considerate  rezidenţiale  sau
nerezidenţiale în funcţie de destinaţia care reiese din autorizaţia de construire.
De exemplu, sunt clădiri nerezidenţiale: o clădire de birouri, un magazin, o fabrică, o clădire
unde se desfăşoară activitate de asigurare, un spital, o şcoală, un hotel.

W
W

W
.JU

RI.R
O



6. _ (1) În înţelesul art. 453 lit.  f), clădirile rezidenţiale sunt clădiri folosite pentru locuit,
alcătuite din una sau mai multe camere, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care
satisfac  cerinţele  de  locuit  ale  unei  persoane  sau  familii  şi  care  nu  sunt  folosite  pentru
desfăşurarea unor activităţi economice.
(2) Clădirile în care nu se desfăşoară nicio activitate sunt considerate rezidenţiale dacă aceasta
este destinaţia care reiese din autorizaţia de construire.
7. Pentru încadrarea în una dintre categoriile de la art. 453 lit. d)-f) din Codul fiscal, se are în
vedere destinaţia  finală  a clădirilor,  inclusiv în cazul  în care acestea sunt utilizate  de alte
persoane decât proprietarii lor, precum şi modul de înregistrare a cheltuielilor cu utilităţile.
Proprietarii clădirilor vor anexa la declaraţiile fiscale orice document din care reiese destinaţia
clădirii,  precum:  contracte  de închiriere,  contracte  de comodat,  autorizaţii  de construire  şi
orice altele documente justificative.”

În acord cu pârâţii, Tribunalul constată că organul fiscal nu poate efectua încadrarea
într-o categorie sau alta de clădiri şi nu poate calcula în consecinţă impozitul/taxa pe clădire
decât în funcţie de documentele justificative prezentate de proprietarii clădirilor şi nicidecum
în baza invocării de către aceştia a unei anumite situaţii de fapt.

Or, reclamanţii nu numai că nu se pot prevala de vreun înscris din care să rezulte că
imobilul deţinut este o clădire rezidenţială dar nici nu au posibilitatea să schimbe destinaţia
existentă  a  imobilului  întrucât  şi-au  asumat,  prin  semnarea  actului  adiţional  nr.
2942/06.03.2017 la contractul de concesiune nr. 3738/21.04.2004, obligaţia de a nu schimba
destinaţia turistică a terenului, sub sancţiunea rezilierii contractului de concesiune cu plata
unei despăgubiri.

Prin urmare, în mod corect imobilul deţinut de reclamanţi a fost încadrat ca şi clădire
nerezidenţială, motiv pentru care acţiunea de faţă apare ca fiind neîntemeiată şi va fi respinsă
ca atare.

Întrucât  reclamanţii  au pierdut  procesul,  în  sensul  art.  453 C.pr.civ.,  instanţa  îi  va
obliga la plata către pârâţi a sumei de 3.570 lei, cu titlul de cheltuieli de judecată constând în
onorariu de avocat.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:
Respinge cererea promovată de reclamant T M – CNP 1... cu domiciliul procesual

ales la cab. av. B A M, cu sediul în C, reclamant T S – CNP 2... cu domiciliul procesual ales
la cab.av. B A M,cu sediul în C, în contradictoriu cu pârât ORAŞUL T PRIN PRIMAR, cu
sediul în T, , pârât SERVICIUL DE IMPOZITE ŞI TAXE T, cu sediul în T, , ca neîntemeiată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, la Tribunalul C.
Obligă reclamanţii la plata către pârât a sumei de 3.570 lei cu titlul de cheltuieli de

judecată.
Pronunţată  astăzi,  28.06.2018,  prin  punerea  soluţiei  la  dispoziţia  părţilor  prin

mijlocirea grefei instanţei.

   PREŞEDINTE,                                            GREFIER,
                       C M T                                                                       L N
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