
     ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
VATRA DORNEI  

  
HOTĂRÂRE 

privind  respingerea contestaţiei administrative nr.5611/23.03.2022, 
depusa  de SC SIND ROMÂNIA SRL  

 
  

                                                                     Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei 
                                    intrunit in sedinta  ordinara  in data de  24 martie  2022 

 
 

            Având în vedere referatul de aprobare  prezentat de viceprimarul municipiului, raportul 
nr.5611/21.03.2022 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de 
specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Vatra Dornei;    Contestatia inregistrata 
sub nr.5611/23.02.2022 formulata de catre SC SIND ROMÂNIA SRL, impotriva HCL 
nr.223/21.12.2021; 
            În conformitate cu prevederile art.2 alin.(1) lit.”h”, art.7 alin.(1), (1>1) si (4) din Legea 
nr.554/2004 privind contenciosul administrativ; 
           În temeiul art.129, alin.(1) si  alin.(14), lit.(b),art.140 alin.(1) si (3), art.154 alin.(1), lit.”a”, 
art.196 alin.(1) lit.(a), art.197 alin.(1) si ale art.243 alin.(1) lit.”a” si „b”,  din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ Republicată; 
  

  
HOTĂRĂŞTE: 

  

         Art. 1 Se respinge contestaţia administrativa nr.5611/23.03.2022, depusa  de SC SIND 
ROMÂNIA SRL    ca neintemeiata, pentru urmatoarele  
                                                           Motive: 
          În primul rând contrar susţinerilor reclamantei la data de 10.06.2021 acesteia i s-a 

comunicat Somaţia nr. 15933 din 03.06.2021, în dovedire anexăm confirmarea de primire 

semnată de primire prin reprezentantul SC SIND ROMÂNIA SRL doamna secretar Diana Ivas. 

        În al doilea rând, Hotărârea de Consiliu Local al Municipiului Vatra Dornei nr. 223 a fost 

emisă la data de 21.12.2021 fiind respectat termenul de 6 luni de la data comunicării Somaţiei 

către contestatoare, termen prevăzut în Cap. 4, art. 11, lit. F din regulament, ulterior întocmirii 

Notei de constatare nr. 36648 din 10.12.2021 prin care s-a constatat faptul că proprietarul 

imobilului nu s-a conformat Somaţiei nr. 15934 din 03.06.2021 iar imobilul se menţine în 

categoria clădirilor neîngrijite. Astfel se poate uşor observa faptul că proprietarul a fost somat 

şi a avut la dispoziţie 6 luni în care să efectueze lucrările de întreţinere necesare, dar din motive 

neimputabile nouă acesta a refuzat să  se  

conformeze solicitărilor Primăriei Municipiului Vatra Dornei şi implicit prevederilor HCL 

191/17.12.2020 precum şi ale HCL 211/25.11.2021. 

       În al treilea rând, conform prevederilor art. 19 din Regulamentul privind stabilirea 

condiţiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile şi terenurile neângrijite de pe raza 

municipiului Vatra Dornei: “Hotărârea Consiliului Local, Decizia de impunere a impozitului 



majorat pentru clădirea/terenul neângrijit şi Nota tehnică de constatare se transmit 

proprietarilor prin grija Serviciului Venituri” ori în cauza prezentă Decizia de Impunere a fost 

emisă la data de 21.03.2022 ulterior depunerii contestaţiei fiind transmisă împreună cu Nota 

tehnică de constatare în aceeaşi data, urmând ca proprietarul clădirii să primească 

documentaţia prevăzută de regulament. 

- În al patrulea rând Regulamentul aprobat atât prin HCL 191/17.12.2020 precum şi prin HCL 

211/25.11.2021 nu prevede ca documentaţia să fie transmisă proprietarului integral, fapt ce 

acordă serviciului venituri posibilitatea de a comunica separat această documentaţie.   

- Mai mult decât atât, activitatea administraţiei publice locale se circumscrie interesului 

public, iar actele administrative se emit în regim de putere publică; ele au caracter individual 

sau normativ, în funcţie de sfera subiectelor de drept cărora li se adresează. Legea permite ca 

ele se să fie supuse atât controlului intern – organul emitent - cât şi celui al instanţelor de 

judecată, la sesizarea celor interesaţi. 

Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrative prevede conform  art. 1, alin. (1) 

“Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori întrun interes legitim, de 

către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul 

legal a unei cereri, se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente, pentru 

anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim şi repararea pagubei 

ce i-a fost cauzată. Interesul legitim poate fi atât privat, cât şi public.” În înţelesul legii – art. 

2, lit.a ) persoana vătămată este orice persoană titulară a unui drept ori a unui interes legitim, 

vătămată de o autoritate publică printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în 

termenul legal a unei cereri; c) act administrativ - actul unilateral cu caracter individual sau 

normativ emis de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării 

executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naştere, modifică sau stinge raporturi 

juridice; j) plângere prealabilă - cererea prin care se solicită autorităţii publice emitente sau 

celei ierarhic superioare, după caz, reexaminarea unui act administrativ cu caracter individual 

sau normativ, în sensul revocării sau modificării acestuia; o) drept vătămat - orice drept 

prevăzut de Constituţie, de lege sau de alt act normativ, căruia i se aduce o atingere printr-un 

act administrativ;” Actele administrative emise în regim de putere publică se pot revoca de 

către autoritatea publică emitentă dacă nu au intrat în circuitul civil sau dacă nu şi-au produs 

efectele . Ele se pot modifica sau completa, prin acte administrative de aceiaşi natură, în 

aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru emiterea actului administrativ pe care-l modifică sau 

completează. Dincolo de faptul că la sediul Primăriei municipiului Vatra Dornei, s-a înregistrat 

o “ Contestaţie administrativă “ ( legea spune “ plângere prealabilă”), formularea inadecvată 

nefiind un impediment în analizarea conţinutului său, remarcăm faptul că obiectul acestei 

contestaţii este Anularea H.C.L nr. 223/21.12.20212. Aşa cum am arătat în precedent, organul 

administrativ emitent poate, conform legii, să revoce sau să modifice un act administrativ. 



Anularea actului administrativ cu caracter normativ ( în tot sau în parte) este strict de 

competenţa instanţelor de judecată, deoarece presupune atât analiza respectării condiţiilor de 

fond şi de formă la data emiterii / adoptării actului, cât şi o analiză a oportunităţii actului 

administrativ 

         Art.2 Primarul, prin Serviciul  venituri si compartimentul juridic, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                  Contrasemneaza,   
 TARANU CATALIN PETRU           Secretar general  al Municipiului Vatra Dornei                                                
                                                                                  TURCU VASILE   
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