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RAPORTUL DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2018 
SERVICIUL JURIDIC 

 
Serviciul juridic funcţionează în prezent în subordinea directă a Primarului Municipiului Timişoara, domnul 

Nicolae Robu. 
 
 
 1. COMPONENȚA SERVICIULUI 
 - Şef Serviciu Juridic:        Caius Şuli  
 - Şef Birou Consultanţă                       Daniel Văcărescu 

- Şef Birou Contencios:   Mihaela Dumitru     
 - Consilieri Juridici:              13 
 - Consilier     1 
 - Referenţi:     2 
  
 2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI: 
 
 Activitatea Serviciului Juridic constă în: 
 A. Reprezentarea în faţa tuturor instanţelor de judecată (Judecătorie, Tribunal, Curtea de Apel, Înalta 
Curte de Casaţie si Justiţie, Curtea Constituţională) a Municipiului Timişoara, a Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara şi a Primarului Municipiului Timişoara.  
 B. Avizarea din punct de vedere juridic a actelor, contractelor, redactarea acţiunilor depuse la instanţele 
de judecată, prezentarea în faţa notarilor publici, orice activitate care derivă din mandat definitivarea şi 
investirea hotărârilor definitive.  
 C. Avizarea juridică a referatelor care stau la baza dispoziţiilor emise de Primarul Municipiului 
Timişoara şi emiterea de avize juridice cu privire la rapoartele de specialitate ce însoţesc proiectele de hotărâre. 
 D. Participarea în cadrul comisiilor de licitaţie constituite la nivelul instituţiei pentru concesionarea de 
lucrări sau achiziţii de bunuri.  
 E. Consilierea juridică şi participarea în cadrul comisiei constituite pentru aplicarea Legii nr.10/2001 
privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv, precum şi în cadrul comisiei constituite pentru 
aplicarea Legii nr.18/1991 privind fondul funciar, participarea în comisia de locuinţe, în comisia de negociere 
cu terţii şi în comisia de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă constituite la nivelul primăriei. 
 F. Consiliere şi verificare juridică a documentelor la solicitarea tuturor compartimentelor din cadrul 
Primăriei Municipiului Timişoara.  
   G. Punerea în executare a titlurilor executorii (hotărâri judecătoreşti)  
 
 3.  SINTEZA ACTIVITĂŢII ÎN INTERVALUL 01.01.2018-01.01.2019  
 

I. Activitatea de reprezentare     
 În perioada 01.01.2018-01.01.2019 pe rolul instanţelor de judecată au fost 2297 de cauze din care: Înalta 
Curte de Casaţie si Justiţie 53, Consiliul Național de Combaterea Discriminării 2, Curtea de Apel 432, Tribunal 
880, Judecătorie 751, Parchet 9, Executor Judecătoresc 67, Oficiul de Cadastru, Publicitate Imobiliară 103 şi 
instanţe preliminare 852. În intervalul 01.01.2018-01.01.2019 au fost constituite 599 dosare noi. Toate aceste 
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cauze au avut un număr de 3665 termene de prezentare în faţa instanţelor de judecată. În anul 2018 
s-au înregistrat un număr de : 6221 citaţii şi 1645 comunicări de hotărâri. 
 Activitatea de reprezentare în faţa instanţelor de judecată se desfăşoară pe două planuri. Există atât 
procese în care avem calitatea de pârât cât şi procese în care avem calitatea de reclamant.  
 Acţiunile formulate au la bază referatele şi documentele diferitelor compartimente ale instituţiei şi au 
drept scop promovarea litigiilor pentru apărarea intereselor instituţiei şi restabilirea legalităţii.   
   În calitate de reclamant o componentă importantă din activitate a fost reprezentată de acţiunile în 
obligaţie a face prin care se solicită reintrarea în legalitate a celor care au executat lucrări de construire fără a 
poseda autorizaţie de construcţie, în caz contrar autorizarea instituţiei noastre la demolarea construcţiilor ilegal 
executate în temeiul prevederilor Legii nr. 453/2001  pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construire şi unele măsuri pentru realizarea construcţiilor.  
 Aceste acţiuni au drept scop sancţionarea persoanelor care construiesc fără autorizaţie de construcţie sau 
fără a respecta prevederile autorizaţiei de construcţie şi urmăresc determinarea locuitorilor municipiului să 
conştientizeze importanţa respectării disciplinei în construcţii şi a planurilor urbanistice.  
 Pe parcursul intervalului 01.01.2018-01.01.2019 au fost promovate 62 de procese pentru obligarea 
persoanelor care au încălcat disciplina în construcţii să intre în legalitate.  
 Tot în acest domeniu se înscriu şi procesele care au drept obiect plângerea petentului împotriva 
procesului-verbal de contravenţie.  
 Pe rolul instanţelor de judecată au fost în intervalul 01.01.2018-01.01.2019 - 16 litigii având drept 
obiect plângeri contravenţionale. Aceste litigii sunt provocate de petenţii nemulţumiţi de procesele-verbale de 
constatare a contravenţiei încheiate de către inspectorii instituţiei noastre şi care formulează contestaţie 
împotriva acestor procese-verbale.  
 În calitate de reclamant au fost promovate 18 de acţiuni pentru evacuarea chiriaşilor rău platnici şi 
reziliere contracte, acţiuni prin care se urmăreşte de asemenea, acoperirea debitelor restante. S-a urmărit 
evacuarea doar a celor care cu rea credinţă nu achită chiria, fiind stopate procesele în cazul achitării debitelor.  
 În intervalul 01.01.2018-01.01.2019 au fost pe rol aproximativ 18 litigii întemeiate pe prevederile Legii 
nr.10/2001, pentru anularea contractelor de vânzare-cumpărare încheiate în temeiul prevederilor Legii 
nr.112/1995 şi restituirea imobilelor trecute în proprietatea statului.  
 De asemenea, în domeniul contenciosului administrativ pe rolul instanţelor de judecată în intervalul 
amintit mai sus au existat 91 de cauze având ca obiect anulare și suspendare hotărâri de consiliu local/alte acte 
administrative formulate de petenţi (persoane fizice sau juridice). 
  Litigiile importante în care instituţia noastră a fost parte în perioada 01.01.2018– 01.01.2019 sunt 
următoarele: 
 
 Dosar nr. 452/2017  
 
   În cadrul dosarului mai sus menţionat instituţia noastră a solicitat instanţei obligarea pârâtelor CORINT 
SRL și GENERAL GAME SRL, la plata sumei de 103.005,43 lei reprezentând penalități ca urmare a 
nerespectării graficului de execuție contractual, acest lucru conducând la mari întârzieri în execuția lucrărilor 
care au făcut obiectul contractului având ca obiect „reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al 
Municipiului Timișoara” și la imposibilitatea de a absolvi în totalitate fondurile europene alocate pentru această 
investiție. Prin Sentința Civilă nr. 60/17.01.2018 pronunțată de Tribunalul Timiș s-a respins demersul litigios 
promovat de Municipiul Timișoara. Împotriva hotărârii judecătorești anterior menționate, s-a formulat recurs ce 
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a fost admis de către Curtea de Apel Timișoara prin Decizia Civilă nr. 994/15.05.2018, admițându-
se astfel în mod definitiv solicitarea instituției noastre. În prezent hotărârile judecătorești mai sus arătate au fost 
comunicate unui executor judecătoresc în vederea procedării la punerea în executare a acestora. 
 
 Dosar nr. 314/2016  
 
   În cadrul dosarului mai sus menţionat instituţia noastră a solicitat instanţei obligarea pârâtei VIACOR 
ENGINEERING SRL, la plata sumei de 1.163.227,81 lei reprezentând penalități de întârziere calculate în baza 
art. 14.1din contractul de execuție nr. 7/20.01.2014 ca urmare a depășirii termenului de execuție și amânare a 
recepției din cauza nefinalizării lucrărilor ce au făcut obiectul contractului – modernizarea stațiilor de transport 
public intermodal la nivelul polului de creștere Timișoara și a sumei de 61.139,09 lei reprezentând sumă 
declarată de finanțator ca fiind neiligibilă, tocmai ca urmare a depășirii termenului de execuție. Prin Sentinţa 
Civilă nr. 3799/26.09.2017 pronunţată de Tribunalul Timiş definitivă prin Decizia Civilă nr. 124/22.01.2018 
pronunţată de Curtea de Apel Timişoara în Dosar nr. 4653/30/2016, s-a admis cererea formulată de instituția 
noastră în contradictoriu cu SC. VIACOR ENGINERING SRL, cu sediul în Bucureşti, Sector 3, str. Matei 
Basarab nr. 104, bl. 72, sc. 3, parter, ap. 70, respectiv aceasta a fost obligată la plata sumei de 1.163.227,81 lei 
reprezentând penalităţi de întârziere calculate în baza art. 14.1 prin contractul de execuţie nr. 7/20.01.2014, ca 
urmare a depăşirii termenului de execuţie şi la plata sumei de 61.139,09 lei + TVA declarată de finanţator ca 
fiind neeligibilă. În prezent hotărârile judecătorești au fost comunicate executorului judecătoresc în vederea 
procedării la punerea în executare a acestora. 
 
     

Dosar nr. 5923/30/2017  
 
   Prin Sentinţa civilă nr. 478/20.03.2018 a Tribunalului Timiş, definitivă prin Decizia civilă nr. 
2205/08.11.2018 a Curţii de Apel Timişoara pronunţate în dosarul nr. 5923/30/2017, a fost respiunsă acţiunea 
promovată de  Prefectul Judetului Timis privind anularea Autorizației de Construire nr. 1401/24.09.2015 emisă 

în favoarea ROMCAPITAL CENTER SRL. Curtea de Apel Timișoara a reținut tardivitatea introducerii 

acțiunii de către Prefectului Județului Timiș, întrucât aceasta nu a fost introdusă în termenul de 6 luni de la data 

la care a luat cunoștiință de existența autorizației de construire. Curtea de Apel Timișoara a reținut că Prefectul 

Județului Timiș a avut posibilitatea de a lua la cunoștință de existența autorzaței de construire încă din data de 

24.09.2015 când aceasta a fost publicată pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Timișoara, de vreme ce 

autorizațiile de construire au caracter public și nu sunt supuse comunicării. Așadar, Curtea de Apel Timișoara a 

reținut că, Prefectul Județului Timiș și-a exercitat dreptul la acțiune cu depășirea termenului legal de 6 luni 

înregistrând cererea pe rolul instanței la data de 26.06.2017, deși a avut posibilitatea de a lua cunoștiință de 

existența acesteia încă de la data de 24.09.2015.  

 
 Dosar nr. 348/2014  
   Prin Decizia Civilă nr. 702/29.09.2014 Curtea de Apel Timişoara a menţinut sentinţa pronunţată de 
Tribunalul Timiş prin care Municipiul Timişoara a fost obligat la plata către reclamanta GPG COMPANY SRL 
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a sumei de 3.428.892 Euro cu titlu de despăgubiri pentru investiţia efectuată de reclamantă la 
imobilul din Timişoara str. Vasile Pârvan nr. 9, (Strandul Termal). Corelativ acestei obligaţii GPG COMPANY 
SRL, evacua spaţiul situat la adresa mai sus arătată, predându-l instituţiei noastre, liber de orice sarcini. 
Considerând suma acceptată de instanţa de judecată în baza unui raport de expertiză, nejustificat de mare, 
instituţia noastră a formulat recurs. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursul formulat, casând cu 
trimitere spre rejudecare dosarul cauzei Curţii de Apel Timişoara, urmând ca aceasta să soluţioneze litigiul 
ţinând cont de îndrumările instanţei de control judiciar. Curtea de Apel Timișoara a admis apelul formulat de 

instituția noastră, respingând pretențiile GPG COMPANY SRL în cuantum de  3.428.892 Euro. Împotriva 

hotărârii Curții de Apel, GPG COMPANY SRL a formulat recurs cu termen de soluționare 27.02.2019 pe rolul 

Înaltei Curți de Casație și Justiție București (Dosar nr. 124/1/2015*). 
 
   Dosar nr. 206/2014  
   Menţionăm că PALUNI SRL prin administrator judiciar a promovat o acţiune de chemare în judecată ce 
a făcut obiectul Dosarului nr. 3135/30/2014* prin care a solicitat obligarea Municipiului Timişoara la plata 
sumei de 309.470,74 lei. În cadrul acestui dosar Municipiul Timişoara prin Primar a formulat cerere 
reconvenţională prin care s-a solicitat obligarea SC. PALUNI SRL  la plata de despăgubiri în sumă de 
1.676.745 lei calculată conform art. 27 pct. 4 din contractul de execuţie lucrări nr. 1/03.01.2013. 
   Dosarul mai sus menţionat a fost soluţionat de primă insanţă după cum urmează : 

- S-a disjuns cererea reconvenţională formulată de pârâtul reconvenţional Municipiul Timişoara, 
motiv pentru s-a format dosar nr. 7565/30/2014, aflat pe rolul Tribunaloului Timiş, în prezent 
suspendat în temeiul art. 36, din Legea nr. 85/2006 având în vedere faptul că prin încheierea nr. 
786/27.03.2014 s-a dispus intrarea în faliment a PALUNI SRL; 

- A respins cererea reclamantei PALUNI SRL prin care aceasta a solcitat obligarea la plata sume 
totale de 309.470,74 lei. 

   Împotriva acestei hotărâri judecătoreşti PALUNI SRL a formulat apel ce a fost respins definitiv prin 
Decizia Civilă nr. 57/09.07.2015.  
 Ca urmare, a intrării în faliment a PALUNI SRL instituţia noastră a formulat cerere de repunere în 
termen şi contestaţie în vederea închierii Municipiului Timişoara în calitate de creditor  cu suma de 1.676.745 + 
TVA în tabelul de creanţe al debitoarei PALUNI SRL. Prin Sentinţa Civilă r. 976/ 04.06.2015 definitivă prin 
Decizia Civilă nr. 784/24.09.2016 s-a admis cererea de repunere în termen şi contestaţia formulată de 
Municipiul Timişoara şi înscrindu-l în tabelul de creanţe cu suma solicitată şi mai sus identificată.
 Dosarul având ca obiect creanța înscrisă în tabel conform hotărârilor judecătorești mai sus arătate, se 
află pe rolul Tribunalului Timiș cu următorul termen de judecat-ă la data de 31.01.2019. 
 
    
  Dosar nr.469/2015 
 În care instituţia noastră a solicitat Curţii de Apel Timişoara să anuleze Certificatul de atestare a 
dreptului de proprietate asupra terenurilor (Parcare Bega) seria M03 nr.12931/18.04.2014 emis pentru BEGA 
TURISM SA. Acţiunea a fost admisă în totalitate prin Sentinţa civilă nr. 87 din 31.03.2016 a Curţii de Apel 
Timişoara, însă a fost atacată în termenul legal cu recurs ce se află pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a 
României. Menționăm că primul termen de judecată a fost stabilit în data de 06.03.2019 de către Înalta Curte de 
Casație și Justiție a României. 
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 Dosar nr.145/2017 
 Prin cererea de chemare în judecată formulată de către instituția noastră, am solicitat nulitatea absolută a 
contractului de donaţie imobiliară încheiat la data de 19.08.2016 sub nr. 2222 de către S.P.N „Luminiţa Greu – 
Miriana Cădărean” prin care pârâţii Momiță Bona și Momiță Elisabeth au donat fiului acestora Momiță Ionel 
Marius, dreptul de proprietate asupra construcţiei casă cu un etaj situată în Timişoara, Bv. C.D. Loga nr. 52 
înscris în CF nr. 425860 – C1 Timişoara, nr. CF vechi 207, nr. top. 123; să se dispună restabilirea situaţiei 
anterioare în sensul radierii din cartea funciară nr. 425860 – C1 Timişoara, nr. CF vechi 207, nr. top. 123 a 
menţiunilor din foaia de proprietate de sub B2 respectiv a numitului Momiţă Ionel Marius;  să se dispună 
intabularea în CF nr. 425860 – C1 Timişoara, nr. CF vechi 207, nr. top. 123 a dreptului de proprietate al 
Statului Român prin Municipiul  Timişoara; să fie obligați pârâţii la plata unei sume de bani reprezentând 
contravaloarea nefolosinţei imobilului, precum și plata cheltuielilor de judecată. Prin Sentința Civilă nr. 
3/07.01.2019 Tribunalul Timiș a admis în parte acțiunea principală a instituției noastre și a respins cererea 
reconvențională a pârâților reclamanți reconvenționali. Această sentință este susceptibilă a fi atacată cu apel. 
 
  Dosare pe rol astăzi 06.01.2019:  

o Acţiuni în constatare                45  
o Acţiuni prestaţie tabulară       1     
o Acţiuni în revendicare                20  
o Atribuire beneficiu contract închiriere     1 
o Anulare acte administrative               59 
o Anulare hotărâre H.C.L.      65 
o Acțiune oblică       1    
o Constatare nulitate      6 
o Contestaţie în executare+executare silită +susp.exec.     19 
o Evacuare+reziliere contract închirie + pretenţii     66  
o Expropriere         1 
o Faliment          2 
o Fond funciar                                                                     21  
o Grăniţuire          15  
o Ieşire indiviziune         8 
o Litigii muncă                 36 
o Legea nr. 544/2001     72 
o Legea 10/2001 + Obligaţie a face +dispoziţie+terţi  50  
o Obligaţie a face - reclamant       62 
o Obligaţie a face+atribuire teren – pârât    65            
o Partaj           19 
o Plângeri contravenţionale        16 
o Pretenţii+contravaloare lipsă folosinţă    75 
o Pretenţii avariere maşină       8 
o Rectificare C.F.        16         
o Servitute trecere         3 
o Litigii privind achizițiile      2  
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o Instanţă preliminară 2018-plâng.Înch.CF              852    
şi altele ... 

 S-a urmărit asigurarea reprezentării instituţiei în toate litigiile existente atât în procesele din Timişoara 
cât si în alte localităţi inclusiv la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. În medie, zilnic au existat între 20 şi 28 de 
dosare la diferite instanţe.  
 
 II. Activitate de avizare 

Au fost avizate un număr de : 
- 43 contracte închiriere locuinţe; 
- 289 contracte închiriere teren aferent locuinţei cumpărate în baza Legii nr. 

112/1995; 
- 1 contract nou încheiate închiriere ANL; 
- 30 contracte prelungire ANL; 
- 1748 contracte închiriere pentru teren ocupat de garaje; 
- 376 convenţii pentru prestarea serviciului de coşerit; 
- 13 contracte vânzare cumpărare locuinţe; 
- 10 contracte  SAD-uri; 
- 64 acte adiţionale  SAD-uri; 
- 15 contracte de concesiune terenuri pentru extindere locuinţe cumpărate în baza 

Legii nr. 112/1995; 
- 881 acorduri pentru desfăşurarea exerciţiilor comerciale emise în baza Legii nr. 

650/2002; 
- 46 dispoziţii suspendare activitate comercială; 

                 -     2 acte adiţionale spaţii unităţi de învăţământ; 
           -     9 contracte comodat spaţii unităţi de învăţământ; 
         -     4 contracte închiriere spații unități de învățământ; 
         -     1 contract încheiat cu DSP; 
         -     6 acte adiționale la contractul încheiat cu DSP; 
           -  104 prelungiri în contracte închiriere locuinţe str. Polonă;     
   - au fost întocmite şi avizate un număr de 113 de contracte de achiziţie publică din care 62 contracte de 
achiziţie publică prin licitaţie deschisă, 14 de contracte în urma unor proceduri simplificate, 12 contracte prin 
negociere fără publicare, 25 de contracte prin achiziţie directă, ca urmare a încheierii acordurilor cadru în anii 
anteriori s-au încheiat un număr de 33 de contracte subsecvente; 
   - juriştii au participat în cadrul a 154 de Comisii de evaluare a ofertelor din procedurile de achiziţie 
publică; 
 - au fost rezolvate cererile adresate de celelalte compartimente ale instituţiei pentru consiliere juridică si 
verificare din punctul de vedere al legalităţii în număr de 2.291 adrese interne; 
 - a fost rezolvată corespondenţa cu cetăţenii în număr de 1.421 de adrese externe şi peste 59 de cetăţeni 
s-au prezentat în cadrul programului de audienţe pentru a cere informaţii şi a formula sesizări; 
 - de asemenea, au fost rezolvate un număr de 5 oferte de donaţie depuse de cetăţenii Municipiului 
Timişoara.  
  
 III. Activitate de avizare juridică a referatelor 
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 - au fost verificate din punct de vedere juridic referate la proiectele de hotărâre supuse spre 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Timişoara precum şi redactarea de Avize la raporturile de 
specialitate în vederea promovării proiectelor de hotărâre în număr total de 845; 
 - au fost verificate din punct de vedere juridic un număr de 1.682 dispoziţii emise de Primarul 
Municipiului Timişoara;  
 - au fost promovate un număr de 5 delegaţii emise de Primarul Municipiului Timişoara, privind 
acceptarea donaţiilor. 
  
  IV. Participarea în cadrul comisiilor de licitaţii: 
  
 Fiecare comisie de licitaţie, de evaluare şi de negociere, constituită la nivelul instituţiei a avut în 
componenţă un jurist care a participat la desfăşurarea acesteia, avizând din punct de  vedere juridic 
documentele şi asigurând respectarea legalităţii.  

 
V. Activitatea în cadrul comisiei pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 10/2001: 
Juriştii şi-au adus contribuţia atât la cercetarea dosarelor verificând documentele existente şi soluţionând 

juridic, cât şi la adoptarea deciziilor referitoare la cererile pentru restituirea imobilelor precum şi la avizarea din 
punct de vedere juridic a dispoziţiilor emise în acest sens.  
 În anul 2018 au fost ţinute 10 şedinţe ale comisiei de aplicare a Legii nr.10/2001. 
 Primarul Municipiului Timişoara a emis în baza Legii nr. 10/2001, în anul 2018, 57 dispoziţii. 
 

VI. Participarea în cadrul Comisiei pentru atribuirea locuinţelor 
 
    În cadrul fiecărei Comisii de locuinţe participă juristul desemnat prin Dispoziţia Primarului care îşi 
exprimă punctul de vedere juridic cu privire la cererile formulate şi efectuarea repartizărilor. 
 În anul 2018 au fost ţinute 2 ședinţe ale Comisiei pentru atribuirea locuinţelor. 

 
VII. Participarea în cadrul Comisiei Municipale de Fond Funciar 

 
    În cadrul fiecărei Comisii Municipale de Fond Funciar participă juristul desemnat prin Dispoziţia 
Primarului care îşi exprimă punctul de vedere juridic cu privire la cererile formulate.  

În anul 2018 au fost ţinute 3 şedinţe ale Comisiei Municipale de Fond Funciar. 
 

VIII. Consiliere şi verificare juridică a documentelor 
                                                                                                                                                                                             
 Serviciul Juridic a fost solicitat să clarifice diverse neclarităţi ridicate de celelalte compartimente ale 
instituţiei (Direcţia Urbanism, Direcţia Edilitară, Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse, etc.) fiind din 
acest punct de vedere un centralizator al problemelor existente. 
  
        
 4. OBIECTIVE PENTRU ANUL 2019 
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 Pentru anul 2019 obiectivul principal constă în ridicarea nivelului profesional prin 
îmbogăţirea cunoştinţelor, perfecţionare şi o mai bună adaptare la schimbările legislative. Se va urmări de 
asemenea prezentarea competentă în faţa instanţelor de judecată şi asigurarea reprezentării instituţiei la toate 
procesele. 


