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     ROMÂNIA          
     JUDEŢUL TIMIŞ         
     MUNICIPIUL TIMIŞOARA  
     
 

_________________________________________________________________________________                   
 
 

RAPORT DE ACTIVITATE 
Pe anul 2020 

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

domnul Dominic Fritz 
 

 1. COMPONENTA SERVICIULUI 
 - Şef Serviciu Juridic:        Caius Şuli  
 - Şef Birou Consultanţă                       Daniel Văcărescu 

- Şef Birou Contencios:   Mihaela Dumitru     
 - Consilieri Juridici:              16 
 - Consilieri:     3 
 - 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. Întocmirea actelor în vederea punerii în executare a titlurilor executorii (hotărâri 
judecătoreşti, dispoziţii, ş.a.)  
 H. Participarea în echipele de implementare a proiectelor pe fonduri europene în calitate de 
responsabil juridic; 
 
 3.  SINTEZA ACTIVITĂŢII ÎN INTERVALUL 01.01.2020-01.01.2021  
 

I. Activitatea de reprezentare     
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 În perioada 01.01.2020-01.01.2021 pe rolul instanţelor de judecată au fost 3229 de cauze din 
care: Înalta Curte de Casaţie si Justiţie 200, Consiliul Național de Combaterea Discriminării 3, 
Curtea de Apel 414, Tribunal 1296, Judecătorie 1255, Executor Judecătoresc 30, Oficiul de Cadastru, 
Publicitate Imobiliară 6, Curtea Constituțională 17, 7 procese penale. În intervalul 01.01.2020-
01.01.2021 au fost constituite 452 dosare noi. Toate aceste cauze au avut un număr de 2504 termene 
de prezentare în faţa instanţelor de judecată. În anul 2020 s-au înregistrat un număr de : 2158 citaţii 
şi 1139 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 01.01.2020-01.01.2021 au fost promovate 145 de acțiuni în instanță  
în care instituția noastră are calitatea de reclamant.  
 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 01.01.2020-01.01.2021 – 46 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 29 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.  
 De asemenea, în domeniul contenciosului administrativ pe rolul instanţelor de judecată în 
intervalul amintit mai sus au existat 67 de cauze având ca obiect anulare și suspendare hotărâri de 
consiliu local/alte acte administrative formulate de petenţi (persoane fizice sau juridice). 
  Exemplificăm litigii în care instituţia noastră a fost parte în perioada 01.01.2020– 01.01.2021 
: 
 
   Dosar PMT nr. 205/2020   
 
 Prin cererea de chemare in judecata formulata de institutia noastra in dosarul nr. 
2322/30/2020 al Tribunalului Timis, in contradictoriu cu Ministerul Sănătății și Direcția de Sănătate 
Publică a Județului Timiș, s-a solicitat obligarea pârâților la alocarea și plata sumei de 3.867.321,90 
lei reprezentând diferența nedecontată de către Direcția de Sănătate Publică a Județului Timiș către 
instituția noastră, aferentă perioadei cuprinse între luna decembrie 2017 și aprilie 2020, conform 
contractelor pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, 
medicilor dentiști, asistenților medicali și a cheltuielilor pentru medicamente și materiale sanitare 
pentru baremul de dotare din cabinetele de medicina generala și dentară din unitațile sanitare de 
învațământ, precum si obligarea pârâților la alocarea și plata lunară, în continuarea, a sumelor de 
bani, solicitate prin cerererile de finanțare, conform contractului nr. 6495/11.03.2020.  
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 Prin Sentinta civila nr. 860/21.10.2020 pronuntata de Tribunalul Timis in dosarul nr. 
2322/30/2020 s-a admis în parte actiunea si a fost obligata pârâta Directia de Sănătate Publică să 
achite institutiei noastre  suma de 3.758.775,90 lei. 

Directia de Sănătate Publică a formulat recurs impotriva Sentintei civile nr. 860/21.10.2020 
pronuntata de Tribunalul Timis in dosarul nr. 2322/30/2020, insa pana in present nu am primit 
termen de judecta a recursului. 
 

Dosar PMT nr. 149/2020  
 
 Prin cererea de chemare in judecata formulata de Butuza Alexandru Errol  in dosarul nr. 
1276/30/2020 al Tribunalului Timis, in contradictoriu cu institutia noastra, s-a solicitat obligarea 
autoritatii administrative parate la emiterea actului administrativ constand in Autorizatie de 
Construire pentru imobilul situat in Timisoara, str. Fagaras nr. 1. 

Prin Sentinta civila nr. 733/23.09.2020 pronuntata de Tribunalul Timis in dosarul nr. 
1276/30/2020 s-a respins actiunea formulata de Butuza Alexandru Errol. 

Butuza Alexandru Errol a formulat recurs impotriva Sentintei civile nr. 733/23.09.2020 
pronuntata de Tribunalul Timis in dosarul nr. 1276/30/2020, insa pana in present nu am primit 
termen de judecata a recursului. 
 

Dosar PMT nr. 379/2020   
 

 Prin cererea de chemare in judecata formulata de reclamantul Bereghi Ioan  în dosarul nr. 
26256/325/2020 al Judecătoriei Timișoara, în contradictoriu cu institutia noastra, s-a solicitat 
obligarea autoritatii publice la emiterea actului de autoritate (certificat existență) în vederea 
intabulării unei construcții ilegal executate la adresa din Timișoara str. C.Porumbescu nr. 87.  
 Prin Sentinta civila nr. 13756/04.12.2020 pronuntata de Judecătoria Timișoara în dosarul nr. 
26256/325/2020 s-a respins actiunea formulata de Bereghi Ioan. 
 

Dosar PMT nr. 15/2020  
 

 Prin cererea de chemare in judecata formulata de reclamantul Ilie Marius Bogdan  în dosarul 
nr. 5603/30/2019 al Judecătoriei Timișoara, în contradictoriu cu institutia noastra, s-a solicitat 
anularea HCL nr. 470/09.09.2019 prin care s-a procedat la dezlipirea imobilului înscris în CF nr. 
425391 Timișoara, nr. cad. 425391, din Timișoara str. Independenței nr. 18, în sensul afectării 
dreptului de proprietate a reclamanților prin aceasta hotărâre. 
 Prin Sentinta civila nr. 1028.26.11.2020 pronuntata de Tribunalul Timiș în dosarul nr. 
5603/30/2019 s-a respins actiunea formulata deIlie Marius Bogdan. 
 

Dosar PMT nr. 142/2019    
 

 Prin cererea de chemare in judecata formulata de instituția noastră în contradictoriu cu pârâta 
Compania Locală de Termoficare COLTERM SA, s-a solicitat :  

- obligarea acesteia la plata sumei de 4.211.679,68 lei reprezentând contravaloare 
credit asumat prin contractul de credit nr. 472/21.11.2012 achitat din fondul de 
r8isc de către Municipiul Timișoara în baza Convenției de garantare asumată de 
Municipiul Timișoara pentru împrumutul contractat de către pârâtă, aprobată prin 
HCl nr. 111/18.10.2016;  

- obligarea pârâtei la plata sumei de 1.004.183,07 lei reprezentând contravaloare 
penalități de întârziere calculate până la data de 23.01.2019 precum și în 
continuare până la data încasării creditorului total de către Municipiul Timișoara; 

- obligarea pârâtei la plata comisionului de risc 0,1 % în valoare de 32.482,25 lei 
astfel cum prevede art. 3 pct. 3.1 din convenția de garantare. 
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 Prin Sentinta civila nr. 208/28.02.2020 pronuntata de Tribunalul Timiș s-a admis demersul 
litigios promovat de instituția noastră,. Menționăm că această hotărâre a fost comunicată la data de 
08.12.2020 și este supusă căii de atac a apelului în termen de 30 de zile de la comunicare. 
 

 Dosar PMT nr. 180/2020    
 

 Prin cererea de chemare in judecata formulata de instituția noastră în contradictoriu cu pârâta 
SC. B & C SRL s-a solicitat evacuarea acesteia din imobilul situat în Timișoara str. Regele Carol I 
nr. 22, în suprafață de 122 m.p. 
 Prin Sentința Civilă nr. 7843/04.08.2020 pronunțată de Judecătoria Timișoara definitivă prin 
Decizia Civilă nr. 1806/08.12.2020 pronunțată de Tribunalul Timiș s-a dispus evacuarea pârâtei din 
spațiul ce îl ocupă fără titlu. Menționăm că hotărârile judecătorești mai sus identificate au fost 
comunicate compartimentului spațâii cu altă destinație în vederea punerii în executare conform 
procedurii PO 141. 
 

Dosar PMT nr. 266/2019    
 

 Prin cererea de chemare in judecata formulata de reclamanta Baschet Club Timișoasra în 
contradictoriu cu instituția noastră, s-a solicitat obligarea la plata sumei de 185.000 Euro ca urmare a 
folosirii locului reclamantei în Liga Națională de Baschet masculin precum și locul deținut în liga I 
de baschet masculin  și obligarea la plata datoriilor acesteia în cuantum de 2.340.286,19 lei. 
   Prin Sentința Civilă nr. 446/07.07.2020 pronunțată de Tribunalul Timiș s-a respins demersul 
litigios formulat de reclamantă. Împotriva hotărârii mai sus menționate reclamanta a formulat apel ce 
se află în prezent pe rolul Curții de Apel Timișoara în fază preliminară.  
    

Dosar PMT nr. 425/2018     
 
Prin acțiunea de chemare în judecată formulată de instituția noastră în contradictoriu cu 

pârâta Asociația Sportivă Clubul de Handbal Politehnica Timișoara prin care s-a solicitat obligarea 
pârâtei la plata sumei de 1.823.664 lei reprezentând prejudiciu cauzat ca urmare a finanțării ilegale 
stabilită prin Decizia nr. 40/2015 emisă de Curtea de Conturi a României. Prin Sentința Civilă nr. 
1172/19.12.2019 Tribunalul Timiș a admis în parte cererea formulată de Municipiul Timișoara 
obligând pârâta să restituie instituției noastre suma de 1.823.664 lei, suma ce va fi actualizată cu rata 
inflației la data plății efective și la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 14.900 lei, 
respingând solicitarea instituției noastre de a fi aplicată debitului principal dobânda legală. Împotriva 
hotărârii mai sus identificate, s-a formulat apel, ce a fost respins prin Decizia nr. 386/16.09.2020. 
Împotriva hotărârii pronunțate în apel Municipiul Timișoara a formulat recurs la data de 18.10.2020, 
dosarul fiind înaintat spre competentă soluționare Înaltei Currți de Casație și Justiție. 
 
           Dosar PMT nr. 495/2019 
 
   Prin cererea de chemare în judecatã formulatã de reclamantul Municipiul Timișoara 
împotriva pârâtului de rang 1 prin Ministerul Finanțelor Publice,  a pârâtei de rang 2 Fundația Popa 
Popas și pârâta de rang 3, Asociația de Proprietari str. Unirii nr. 8, solicitã obligarea pârâților la plata 
sumei de 82.521,32 lei, reprezentând cote de întreținere restante, respectiv obligarea pârâtului de 
rang 1 la plata cheltuielilor de reparații și pârâtei de rang 2 la plata cheltuielilor de întreținere a 
penalitãților și a majorãrilor de întârziere; obligarea pârâților de rang 1 și 2 la plata sumei 
reprezentând cheltuieli de judecatã ocazionate de litigiul înregistrat sub nr. 30177/325/2016 în 
cuantum de 10686,68 lei. La data de 12.11.2020, instanța respinge excepția lipsei calitãții procesuale 
pasive a pârâtului Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice, ca neîntemeiatã. Respinge 
excepția lipsei calitãții procesuale pasive a pârâtei Fundația Popa’s, ca neîntemeiatã. Respinge 
excepția lipsei calitãții procesuale active a reclamantei, ca neîntemeiatã. Respinge excepția 
prescripției dreptului material la acțiune, ca neîntemeiatã. Respinge excepția lipsei calitãții 
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procesuale pasive a Asociației de Proprietari str. Unirii nr. 8, ca neîntemeiatã. Admite în parte 
cererea de chemare în judecatã formulatã de reclamanții Municipiul Timișoara prin Primar, Primarul 
Municipiului Timișoara, Primãria Municipiului Timișoara și Consiliul Local al Municipiului 
Timișoara în contradictoriu cu pârâții Statul Român, prin Ministerul Finanțelor Publice, Fundația 
Popa’s și Asociația de Proprietari din Timișoara Piața Unirii Nr. 8, având ca obiect acțiune în regres 
și pretenții. Obligã pârâtul Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice sã plãteascã 
reclamantului Municipiul Timișoara, suma de 82512,32 lei. Obligã pârâtul Statul Român prin 
Ministerul Finanțelor Publice sã plãteascã reclamantului Municipiul Timișoara, suma de 10686,68 
lei. Obligã pârâtul Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice sã plãteascã reclamantului 
Municipiul Timișoara suma de 2755,25 lei cu titlu de cheltuieli de judecatã constând în taxã judiciarã 
de timbru. Respinge în rest cererea, ca neîntemeiatã. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la 
comunicare. 
 
           Dosar PMT nr. 132/2020   
    
   Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 27.04.2020, sub numărul de mai 
sus, reclamanta EPISCOPIA ORTODOXĂ SÂRBĂ DE TIMIŞOARA în contradictoriu cu pârâţii 
COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR TIMIŞOARA şi COMISIA JUDEŢEANĂ PENTRU 
STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR TIMIŞ a solicitat 
instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună ca pârâtele, potrivit obligaţiei fiecăreia, să 
soluţioneze cererea de reconstituire a dreptului de proprietatea reclamantei, prin acordarea de măsuri 
compensatorii sub formă de puncte, care se determină potrivit art. 21 alin. (6) şi (7), din Legea 
nr.165.2013 şi să comunice hotărârea lor/decizia lor, Comisiei Naţionale pentru Compensarea 
Imobilelor, aşa cum prevăd dispoziţiile art.17 şi următoarele din Legea nr.165.2013, în termen legal 
de maxim 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii ce se va pronunţa în cauză. 
 Judecătoria Timișoara : ” Respinge cererea formulată de reclamantul EPISCOPIA 
ORTODOXĂ SÂRBĂ DE TIMIŞOARA cu sediul ales în Timişoara, Piaţa Unirii nr.8, la avocat 
Claudiu Butuza, email avbutuza@yahoo.com, în contradictoriu cu pârâtele COMISIA LOCALĂ DE 
FOND FUNCIAR TIMIŞOARA cu sediul în Timişoara, B-dul C.D.Loga, nr. 1, județul Timiș, cod 
fiscal nr.14756536 şi COMISIA JUDEŢEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE 
PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR TIMIŞ cu sediul în Timișoara, B-dul 
Revoluției din 1989, nr. 17, județul Timiș.” Reclamanta a formulat cerere de apel urmând a fi citați 
pentru judecarea căii de atac a apelului. 
 

Dosar nr. 270/2020   
 
Prin cerere de chemare în judecată formulată și înregistrată sub nr. 20055/325/2020  am 

solicitat fixarea sumei definitive la care pârâtul Mihai Ioan Nelson să fie obligat să o plătească, ca 
urmare a celor dispuse prin Sentința civilă nr. 13479/10.12.2019 a Judecătoriei Timișoara, pronunțată 
în dosarul nr. 16595/325/2019*.  

Prin Sentința civilă nr. 13479/10.12.2019 pronunțată de Judecătoria Timișoara în dosarul 
nr.16595/325/2019*, definitivă, instanța de judecată a obligat pârâtul Mihai Ioan Nelson la plata 
penalităților în cuantum de 1.000 lei/zi de întârziere, până la executarea obligației prevăzute în titlul 
executoriu, reprezentat de hotărârile judecătorești pronunțate în dosarul nr. 1333/325/2013*, prin 
care fusese obligat la aducerea la starea inițială a imobilului situat în Timișoara, Bd. Mihai Viteazu 
nr. 3 și la luarea măsurilor de punere în siguranță și conservare a imobilului în termen de 30 de zile 
de la data rămânerii irevocabile a hotărârilor. 

Prin Sentința civilă nr. 13471/10.12.2020 (definitivă) pronunțată în dosarul nr. 
20055/325/2020, Judecătoria Timișoara a admis acțiunea promovată de către instituția noastră și a 
stabilit suma definitivă de plată cu titlu de penalități la 92.000 lei, în dosarul de executare nr. 
3557/2018 al BEJ Dragomir Daniel și Stepanov Voislav.  
 
   Dosar  PMT nr. 451/2018   
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 Prin cererea de chemare în judecată formulată și înregistrată sub nr. 21016/325/2018, 
reclamanta S.C. INDCONSTRUCT S.A. a solicitat să se dispună modificarea suprafeței de teren 
aferente nr. top. 2239/3/4/2/3/2; 2234/5/2/2; 2236/2/1, 2239/3/4/2/1/2, înscris în CF nr. 432456 
Timișoara (CF vechi nr. 102838), din suprafața tabulară de 3779 mp., în suprafața reală de 4482 mp. 
măsurată conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului întocmit de Gauss SRL la data 
de 20.06.2018 și să se dispună obligarea OCPI Timiș la înscrierea modificării în CF nr. 432456 
Timișoara, respectiv înscrierea suprafeței reale a terenului intravilan, de 4482 mp. . 
 Prin Sentința civilă nr. 6745/23.05.2019 Judecătoria Timișoara a admis acțiunea formulată de 
reclamanta S.C. INDCONSTRUCT S.A. și a dispus modificarea CF nr. 432456 Timișoara (CF vechi 
102838), nr. top. 2239/3/4/2/3/2; 2234/5/2/2; 2236/2/1; 2239/3/4/2/1/2. Împotriva acestei sentințe 
Municipiul Timișoara a promovat apel, iar prin Decizia Civilă nr. 1398/A/31.10.2019 Tribunalul 
Timiș a admis apelul, a schimbat în tot sentința apelată, și a respins cererea de chemare în judecată 
formulată de reclamanta S.C. INDCONSTRUCT S.A. Reclamanta a promovat recurs împotriva 
Deciziei Civile nr. 1398/A/31.10.2019, iar următorul termen de judecată a fost stabilit de către 
Curtea de Apel Timișoara, în data de 14.01.2021. 
  
 Dosar  PMT 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 de către Ministerul Economiei Comerțului și Turismului, pentru Bega Turism SA. Acţiunea a 
fost admisă în totalitate prin Sentinţa civilă nr. 87 din 31.03.2016 a Curţii de Apel Timişoara, prin 
care s-a dispus anularea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor Seria 
M03 nr. 12931/18.04.2014, emis de Ministerul Econiomiei, restabilirea situației anterioare în CF nr. 
438513 UAT Timișoara, în sensul reînscrierii dreptului de proprietate al Primăriei Municipiului 
Timișoara și restabilirea situației anterioare în CF nr. 400348 UAT Timișoara, CF nr. 409640 UAT 
Timișoara, CF nr. 411551 UAT Timișoara, CF nr. 411566 UAT Timișoara, înainte de dezmembrare 
și sistarea CF nr. 439698 UAT Timișoara. Împotriva acestei sentințe pârâții Bega Turism SA și 
Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri au promovat apel. Prin Decizia 
Civilă nr. 3744/03.07.2019  Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursurile declaraste de către 
Ministerul Economiei și Bega Turism SA, a casat sentința atacată  și rejudecând a admis excepția 
lipsei capacității procesuale de folosință a Primăriei Municipiului Timișoara a admis excepția  lipsei 
calității procesuale active a Primarului Municipiului Timișoara a respins excepția lipsei capacității 
procesuale de folosință a Primarului Municipiului Timișoara a respins ecepția lipsei calității 
procesuale active a Consiliului Local al Municipiului Timișoara și a trimis cauza spre rejudecare 
aceleiași instanțe, cu luarea în considerare a cadrului procesual astfel stabilit. 
   În urma rejudecării cauzei, prin Sentința civilă nr. 344/26.11.2020, Curtea de Apel Timișoara 
a respins excepția inadmisibilității acțiunii și a lipsei de interes invocate de pârâta SC Bega Turism 
S.A. și a anulat acțiunea formulată de reclamanta Primăria Municipiului Timișoara, ca fiind 
formulată de o persoană care nu are capacitate procesuală, respingand totodată acțiunea formulată de 
Primarul Municipiului Timișoara ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă. 
 Prin aceeași sentință însă a fost admisă acțiunea formulată de reclamanții Municipiul 
Timișoara în contradictoriu cu Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și Bega 
Turism S.A. și în consecință : 
- Dispune anularea Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor Seria 
M03 nr. 12931/18.04.2014, emis de Ministerul Econiomiei; 
- Dispune restabilirea situației anterioare în cartea Funciară nr. 438513 timișoara, în sensul 
reînscrierii dreptului de proprietate al primăriei Municipiului Timișoara: 
- Dispune restabilirea situației anterioare în cartea Funciară nr. 400348 Timișoara, în cartea 
Funciară nr. 409640 Timișoara, în Cartea Funciară nr. 411551 Timișoara, în Cartea Funciară nr. 
411566 timișoara, înainte de dezmembrare și sistarea Cărții Funciare nr. 439698 Timișoara. 
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Împotriva Sentinței civile nr. 344/26.11.2020 a Curții de Apel Timișoara, până în prezent a 
promovat apel Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în data de 10.12.2020. 
 
   Dosar  PMT nr. 181/2019    
 

Prin cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta SC ROMCAPITAL SRL, s-a 
solicitat anularea adresei cu nr. UR2018-020494/08.01.2019  emisă de Direcția de Urbanism , și pe 
cale de consecință obligarea la emiterea certificatului de existență a construcției situat în Timișoara 
înscris în CF nr. 410594 Timișoara, și obligarea la plata sumei de 6.747.046 Euro reprezentând 
prejudiciul cauzat prin neemiterea adeverinței de existență a construcției ce a făcut obiectul AC nr. 
1401/24.09.2015.  

 Prin Sentinței Civile nr. 887/18.07.2019 definitivă prin Decizia Civilă nr. 195/27.02.2020 s-a 
admis în parte demersul litigios promovat de reclamantă în sensul că a obligat instituția noastră să 
emită certificatul de atestare a existenței construcției privind clădirea ce face obiectul AC nr. 
1401/24.09.2015 reținând în urma probelor administrate că reclamanta a respactat auytorizația de 
construire și a fost respectată condiția de amplasament, însă a respins petitul privind obligarea la 
plata sumei de 6.747.046 Euro, reținând că prin neemiterea certificatului de existență a construcției 
nu s-a creat o faptă ilicită generatoare de prejudiciul moral iar conduita adoptată de instituția noastră 
nu poate fi considerată ca abuzivă, și nu s-a urmărit prejudicierea reclamantei.  
 

Dosar PMT nr.36/2020   

 

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Timișoara sub nr. 30289/325/2019, reclamanta 
SC Biju SRL prin lichidator judiciar SCP CITR Filiala Timiș SPRL, în contradictoriu cu pârâta 
Unitatea Administrativ Teritorială  - Municipiul Timișoara, prin Primar, a solicitat obligarea acesteia 
la achitarea sumei de 155.110,98 lei, reprezentând debit rămas neachitat, precum și a dobânzii 
penalizatoare, calculate începând cu data scadenței facturii, respectiv din data de 15.09.2015 și până 
la data plății efective a debitului restant. 

Prin Sentința civilă nr. 7286/27.07.2020, instanța a admis excepția prescripției dreptului 
material la acțiune și a respins acțiunea formulată de reclamanta SC Biju Srl prin lichidator judiciar 
CITR Filiala Timiș SRL, cu sediul în Timișoara, str. Brândușei nr.1 sc.B ap.4, jud. Timiș. 

Împotriva acestei hotărâri, SC Biju SRL a promovat calea de atac a apelului  solicitând 
admiterea acestuia, anularea sentinței atacate și în consecință obligarea Municipiului Timișoara la 
achitarea sumei de 155.110,98 lei, reprezentând debit rămas neachitat, precum și a dobânzii 
penalizatoare, calculate începând cu data scadenței facturii, respectiv din data de 15.09.2015 și până 
la data plății efective a debitului restant. 

Prin Decizia nr. 1636/A/18.11.2020, Tribunalul Timiș a respins ca inadmisibil apelul 
formulat împotriva Sentinței nr. 7286/27.07.2020 a Judecătoriei Timișoara, definitivă. 

Litigii garaje – suspendare executare, contestație la executare, ordonanță președințială 
 

 Dosar PMT  nr. 199/2020   
 
  Pe rolul Judecătoriei Timișoara, s-a aflat dos. nr. 16956/325/2020, având ca obiect cererea 
de suspendare a executării formulată de Coti Antal prin care acesta solicită suspendarea tuturor 
actelor de executare începute împotriva sa în baza Dispoziției nr.747 din 25.06.2020 emisă de 
Primarul Municipiului Timișoara, în vederea demolării garajului nr. 8, situat la adresa Timișoara, str. 
Meziad, nr.7, amplasat în bateria de garaje 2029, edificat în baza Autorizației de construire nr. 
14/1998 emisă de Primarul Municipiului Timișoara, cu cheltuieli de judecată. Prin Hotărârea 
pronunțată la 28.07.2020, instanța respinge cererea formulată.  
  - În dosar nr. 14885/325/2020 al Judecătoriei Timişoara având ca obiect contestația la executare 
formulată de către Coti Antal, prin care acesta solicită admiterea contestației la executare, anularea 
tuturor formelor de executare începute împotriva sa în vederea demolării garajului nr. 8, situat la 
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adresa Timișoara, str. Meziad, nr.7, amplasat în bateria de garaje 2029, edificat în baza Autorizației 
de construire nr. 14/1998 emisă de Primarul Municipiului Timișoara, anularea notificării de demolare 
emisă de Primarul Municipiului Timișoara, cu cheltuieli de judecată. Prin Hotărârea  
7625/28.07.2020, Instanța respinge cererea, admite excepția inadmisibiltățiii petitului având ca 
obiect anularea Dispoziției Primarului Municipiului Timișoara nr.747/25.06.2020. Respinge 
contestația la executare. Împotriva acestei hotărâri a fost declarat apel, fiind fixat termen la 
27.01.2021. 
 
  Dosar PMT nr. 266/2020 
 
    Pe rolul Judecătoriei Timișoara, s-a aflat dos. nr. 16969/325/2020, având ca obiect cererea 
de suspendare a executării formulată de contestatorul Grigoraș Nicolae prin care acesta solicită 
suspendarea tuturor actelor de executare începute împotriva sa în baza Dispoziției nr.747 din 
25.06.2020 emisă de Primarul Municipiului Timișoara, în vederea demolării garajului nr. 3, situat la 
adresa Timișoara, str. Meziad, nr.1-4, amplasat în bateria de garaje 2029, edificat în baza Autorizației 
de construire nr. 14/1998 emisă de Primarul Municipiului Timișoara, cu cheltuieli de judecată. Prin 
Hotărârea 9103/10.09.2020, instanța respinge cererea formulată. 
              În dosarul nr. 14887/325/2020, având ca obiect contestația la executare, prin care 
contestatorul Grigoraș Nicolae solicită Judecătoriei Timișoara, admiterea contestației la executare, 
anularea tuturor formelor de executare începute împotriva sa în vederea demolării garajului nr. 3, 
situat la adresa Timișoara, str. Meziad, nr.1-4, amplasat în bateria de garaje 2029, edificat în baza 
Autorizației de construire nr. 14/1998 emisă de Primarul Municipiului Timișoara, cu cheltuieli de 
judecată. Soluția instanței, pronunțată în ședință publică din 03.12.2020 este de respingere a 
contestației. 
 
   Dosar PMT nr. 267/2020  
 
  Pe rolul Judecătoriei Timișoara, s-a aflat dos. nr. 16971/325/2020, având ca obiect cererea 
de suspendare a executării formulată de contestatorul Steiner Carol prin care acesta solicită 
suspendarea tuturor actelor de executare începute împotriva sa în baza Dispoziției nr.747 din 
25.06.2020 emisă de Primarul Municipiului Timișoara, în vederea demolării garajului nr. 1 A, situat 
la adresa Timișoara, str. Meziad, nr.1-4, amplasat în bateria de garaje 2029, edificat în baza 
Autorizației de construire nr. 137/1999 emisă de Primarul Municipiului Timișoara, cu cheltuieli de 
judecată. Prin Hotărârea 9104/10.09.2020, instanța respinge cererea formulată. 
În dos. nr. 14882/325/2020, având ca obiect contestația la executare, prin care contestatorul Steiner 
Carol solicită Judecătoriei Timișoara, admiterea contestației la executare, anularea tuturor formelor 
de executare începute împotriva sa în vederea demolării garajului nr. 1 A, situat la adresa Timișoara, 
str. Meziad, nr.1-4, amplasat în bateria de garaje 2029, edificat în baza Autorizației de construire nr. 
137/1999 emisă de Primarul Municipiului Timișoara, cu cheltuieli de judecată. Soluția instanței, 
pronunțată în ședință publică din 03.12.2020 este de respingere a contestației. 
 
     Dosar PMT nr. 295/2020  
                  
               Pe rolul Judecătoriei Timișoara, s-a aflat dos. nr. 20874/325/2020 având ca obiect 
ordonanța președințială formulată de către Porfireanu Vasile și Iliaș Ioan-Horia, prin care aceștia 
solicită sistarea și oprirea tuturor lucrărilor ce se execută asupra imobilelor proprietatea lor și anume 
garajele 6 și 7, situate în Timișoara, Piața Victoriei, nr. 5, jud. Timiș, conform extrasului de carte 
funciară cu nr. CF vechi 41016, nr. top. 202/3/VI, precum și a extrasului de carte funciară cu nr. 
442578 – C1-U2 Timișoara, nr. top. 202/3/VII, cu cheltuieli de judecată. 
  Prin Sentința Civilă nr. 8869/15.09.2020, instanța respinge cererea de ordonanță președințială, ca 
inadmisibilă.  În apel, Tribunalul Timiș a menținut soluția dată de Judecătoria Timișoara. 
 
              Dosar PMT nr. 316/2020  
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               Pe rolul Judecătoriei Timișoara, s-a aflat dos. nr. 20688/325/2020 prin care reclamanții  
Pascal Gabriela, Pascal Jean-Pierre, S.C. Unic Pascal Company S.R.L.  solicită, pe calea ordonanței 
președințiale, oprirea tuturor lucrărilor asupra garajului nr.8, situat în curtea interioară a imobilului 
din Timișoara, Piața Victoriei nr.5 și a garajului nr.1, situat în aceiași curte interioară, plata unor 
despăgubiri în situația demolării garajelor, plata despăgubirilor pentru lipsa de folosință a terenului și 
plata despăgubirilor dacă utilizarea spațiului comercial va fi afectată de lucrările efectuate de 
instituția noastră. Totodată s-a solicitat să se constate că demolarea garajului nr.1 ar avea consecințe 
și asupra țevii/instalației de încălzire care deservește garajul și asupra încălzirii din spațiul comercial. 
Prin Sentința nr.8033/20.08.2020, instanța admite în parte cererea formulată de reclamanți, dispune 
oprirea de îndată, provizorie a executării oricăror lucrări asupra imobilelor constând în garajul cu 
nr.8 și garajul cu nr.1, situate în curtea interioară a imobilului din Piața Victoriei, nr.5, până la 
soluționarea definitivă  dos. nr. 20613/325/2020. Împotriva acestei hotărâri instituția noastră a 
declarat apel, soluționat de Tribunalul Timiș prin Hotarârea  1509/10.11.2020: admite apelul, 
schimbă în tot sentinţa civilă nr.8033/20.08.2020 a Judecătoriei Timişoara în sensul că respinge 
cererea de emitere a unei ordonanţe preşedinţiale ca inadmisibilă. Definitivă. 

 
                 Dosarul nr. 2635/30/2019     
              
          Prin acțiunea civilă înregistrată iniţial pe rolul Tribunalului Timiş la data de 07.06.2019, sub 
nr. 2635/30/2019, reclamanta S.C AGENDA S.R.L. a chemat în judecată instituția noastră şi a 
solicitat instanţei să constate că între reclamantă şi pârâtă a fost încheiat contractul de închiriere nr. 
1/05.01.1998, iar în baza dispoziţiilor art. 1437 din vechiul C.civil acesta s-a prelungit la data de 
05.01.2018 ope legis pentru o perioadă nedeterminată, acesta producându-şi efectele şi în ziua de azi; 
2) în conformitate cu dispoziţiile art. 813 din vechiul C.civil, să se constate că refugiile de călători ce 
fac obiectul protocolului nr. 68/28.12.2001 nu au trecut niciodată în patrimoniul Municipiului 
Timişoara prin donaţie, condiţiile legale pentru acest transfer nefiind îndeplinite niciodată; 3) - 
obligarea instituției noastre la plata cheltuielilor de judecată. 
            Instanţa a reţinut că cele 27 de refugii călători au intrat în domeniul public al Municipiului 
Timișoara, prin act de donaţie acceptat de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara, respectiv 
prin încheierea Contractul de închiriere nr. 1/05.01.1998 între reclamanta S.C. AGENDA S.R.L. şi 
Consiliul Local al Municipiului Timișoara, unde s-a prevăzut la art. 3 faptul că, refugiile de călători 
în număr de 27 bucăţi la data amplasării devin proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara şi vor 
fi predate pe bază de protocol cu titlu de donaţie. Prin înscrisul denumit Donaţie nr. 68/28.12.2001, 
S.C. Agenda S.A. a donat Primăriei Municipiului Timișoara 27 de refugii de călători, în valoare de 
697.356.450 ROL. Instanţa a reţinut că, în speţă, Contractul de închiriere nr. 1/05.01.1998 a fost 
acceptat de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara iar prin Hotărârea Consiliului Local 
14/29.01.2008 a fost prelungit şi modificat Contractului de Închiriere nr.1/05.01.1998 încheiat cu SC 
"AGENDA" SRL, fiind modificat art. 3 cu următorul conţinut: refugiile de călători în 7 număr de 27 
bucăţi la data amplasării devin proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara şi vor fi predate pe 
bază de protocol cu titlu de donaţie. Prin urmare, acest act de donaţie nu este supus regimului juridic 
de drept comun, astfel cum se prevede în cazul dreptul de proprietate privată al unităţilor 
administrativ-teritoriale asupra bunurilor din domeniul privat, ci este supus regimului juridic instituit 
de dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia, care statuează în sensul că dreptul de proprietate publică se dobândeşte prin acte 
de donaţie acceptate de consiliul local, dacă bunul în cauză intră în domeniul public. Cum în cauză 
aceste condiţiile sunt îndeplinite cu privire la donarea celor 27 de refugii de călători, instanţa constată 
netemeinicia acestui capăt de cerere. Pentru considerentele expuse, instanţa a respins cererea de 
chemare în judecată formulată de reclamanta S.C. AGENDA S.R.L. 
 
 Dosar PMT nr. 456/2019  
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               Pe rolul Curții de Apel Timișoara, s-a aflat dos. nr. 3755/30/2019, având ca obiect apel 
împotriva Sentinței civile nr. 524/24.06.2020, prin care s-a respins cererea de expropriere formulată 
de reclamantul Kassnel Roland, prin care acesta a solicitat obligarea instituției noastre la declararea 
utilității publice a terenului în suprafață de 960 mp, înscris în CF nr. 426982 Timișoara, nr. cad. 
426982 și a terenului în suprafață de 46 mp, înscris în CF nr. 426983 Timișoara, nr. cad. 426983; 
obligarea la efectuarea unei oferte de despăgubire pentru aceste terenuri; să se stabilească de către 
instanța de judecată a valorii despăgubirilor pentru exproprierea efectuată fără titlu, despăgubiri 
reprezentând contravaloarea întregului imobil proprietatea sa, în suprafață totală de 1006 mp și 
prejudiciul suferit. Reclamantul a formulat apel  împotriva hotărârii primei instanțe, considerând ca 
aceasta a admis în mod nelegal excepția inadmisibilității acțiunii, reținând că avea posibilitatea de a 
solicita instanțelor de judecată să dispună obligarea autorităților la declararea utilității publice și la 
expropriere.  
   În cuprinsul întâmpinării la apel am arătat că declararea utilității publice este de 
competența exclusivă a autorităților administrativ, astfel cum a fost conferită de Legea nr. 33/1994, 
acestea fiind abilitatea de a se pronunța cu privire la oportunitatea unui asemenea demers, cedarea 
prin expropriere a dreptului de proprietate privată are caracter de excepție, legea 33/1994 stabilind 
prioritatea cesiunii amiabile. Mai mult, Legea specială nr. 255/2010, care reglementează faza 
administrativă a procedurii de expropriere, prevede în mod expres că această fază se încheie după 
emiterea de către Comisia administrativă  a unei hotărâri de stabilire a valorii despăgubirii, precum și 
a modalității de plată a acesteia. 
  Prin Decizia Civilă nr. 206/24.11.2020  instanța a respins apelul formulat de către 
reclamantul apelant Kassnel Roland împotriva Sentinței Civile nr.524/24.06.2020 a Tribunalului 
Timiș.   
 
   Dosar PMT nr. 304/2017  
 
   Pe rolul Curții de Apel Timișoara, s-a aflat dos. nr. 14352/325/2017, având ca obiect recurs 
împotriva Sentinței civile nr. 2693/27.02.2019, prin care s-a admis în parte acțiunea precizată 
formulată de reclamanții Kaimich – Dina Carol-Cristian și Kaimich-Dina Manuela-Ioana, prin care 
aceștia au solicitat instanțâei să dispună ieșirea din indiviziune cu privire la imobilul teren situat în 
Timișoara str. Virgilius nr. 13, înscris în CF nr. 428836 Timișoara, nr. top. 7763, 7764, în suprafață 
de 662 m.p.  
   Prin hotărârea primei instanțe s-a dispus obligarea reclamanților să achite instituției noastre 
suma de 45.835 Euro, reprezentând sultă corespunzătoare cotei de proprietate pe care o deținem 
asupra terenului, de 515 m.p. și a respins solicitarea reclamanților de obligare a acestora la plata unei 
sulte în cuantum de 38.806 Euro.  
   Prin Decizia Civilă nr. 1345/22.10.2019 a Tribunalului Timiș a fost respins apelul declarat de 
către reclamanții apelanți Kaimich – Dina Carol-Cristian și Kaimich-Dina Manuela-Ioana, împotriva 
Sentinței Civile nr. 2693/27.02.2019 a Judecătoriei Timișoara. 
   Prin Decizia Civilă nr. 458/17.09.2020 a Curții de Apel Timișoara a fost respins recursul 
declarat de către reclamanții recurenți Kaimich – Dina Carol-Cristian și Kaimich-Dina Manuela-
Ioana, împotriva Decizia Civilă nr. 1345/22.10.2019 a Tribunalului Timiș. 
 Prin adresa nr. SJ2020-6948/02.11.2020, instituția noastră a solicitat punerea în executare a 
titlului executoriu reprezentat de hotărârile judecătorești pronunțate în Dosar nr.  14352/325/2017 și 
plata sultei în valoare de 45.835 Euro, la care au fost obligați reclamanții. 
 

Dosar 3705/30/2018  
  
Prin cererea de chemare în judecată instituția noastră a solicitat instanței în contradictoriu cu 

pârâta SC. AEM SA să dispună obligarea pârâtei la plata sumei de 13.152.000 lei reprezentând 
contravaloarea lipsei de folosință a terenului situat în Timișoara, Calea Buziașului, nr.26, înscris în 
CF.nr.420306 Timișoara, în suprafață de 6000 mp , aflat în domeniul public al Municipiului 
Timișoara. În fapt, pârâta a amplasat ilegal doua bariere și a folosit abuziv terenul în cauză, ca 
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parcare pentru angajați.În cauză a fost efectuata o expertiză topografică pentru identificarea terenului 
de 6000 mp. Pentru studiul raportului de expeertiză a fost acordat termen de judecată la data de 
16.02.2021. 

 
 Dosar 475/30/2016*  
 
 Prin cererea de chemare în judecată reclamanta Appeltauer Juliana a solicitat anularea 
Dispoziției Primarului Municipiului Timișoara nr.489/2015 emisă în baza Legii nr.10/2001 pentru 
imobilul situat în Timișoara, str. D. Kiriac nr.6 și restituirea în natură a terenurilor nr.top.13161, 
13174, 13176 și 13181 , pe vechiul amplasament. În cauză au fost depuse mai multe înscrisuri din 
care a rezultat că în prezent terenul revendciat nu mai poate fi restituit în natură întrucât este ocupat 
de un loc de joaca pentru copii și spații verzi.Instituția noastră, prin reprezentanții săi legali, a arătat 
că pentru terenul în litigiu a fost a fost emis C.U.3675/28.11.2019 ”în scopul –Studiu fezabilitate 
pentru exproprierea și amenajarea spațiului verde de pe strada Kiriac”.În baza raportului de expertiză 
administrat în cauză s-a concluzionat că încadrarea terenului ca spațiu verde și existența unui proiect 
de sistematizare a întregii zone  constituie motive întemeiate pentru a nu se dispune o restituire în 
natură a terenului revendicat. 
 Prin Sentința Civilă nr.1306/2020 a fost admisă în parte acţiunea formulată de reclamanta 
Appeltauer Juliana, a fost anulată Dispoziţia nr. 489/31.03.2015 emisă de pârâtul Primarul 
Municipiului Timişoara și s-a dispus obligarea Primarului Municipiului Timişoara să emită o nouă 
dispoziţie în sensul acordării de măsuri reparatorii prin echivalent pentru imobilele situate în 
Timişoara, str. Chiriac nr. 2 ( fostă Ranetti nr. 6 şi Rusu Şirianu nr. 49). Cererile de restituire în 
natură a terenului au fost respinse ca neîntemeiate. 
 
 
   Dosar nr. 4177/325.2018**  
 
   Municipiul Timișoara a formulat cerere de chemare în judecată solicitând obligarea pârâtei 
S.C. GPG COMPANY SR la plata chiriei şi a despăgubirilor pentru lipsă folosinţă spaţiu + majorări, 
penalităţi de întârziere conform clauzelor contractuale/dobândă legală, până la data eliberării efective 
a spaţiului, situat în Municipiul Timişoara Bulevardul Vasile Pârvan nr. 9 în suprafaţă de  12.707 
m.p. folosit ca bază de agrement. 
   Tribunalul Timiș în primă instanță, a obligat GPG COMPANY SRL la plata sumelor :  

- 393.510,32 lei cu titlu de contravaloare chirie aferentă perioadei 19.02.2015‐29.06.2017; 
- 2.184.755,56 lei – penalități contractuale ; 
- 4.080.509,96 lei – contravaloare lipsă folosință; 
- 868.501 lei – dobânzi penalizatoare; 
- Obligă la plata sumei de 38.121 Euro/lună cu titlu de contravaloare lipsă de folosință începând cu 

data de 06.2019 până la predarea efectivă a spațiului. 

 
 Dosarele înregistrate în cursul anului 2020 aflate pe rol la data întocmirii Raportului 
Primarului 18.12.2021:  

o Acţiuni în constatare                6  
o Anulare acte administrative               12 
o Anulare hotărâre H.C.L.      42 
o Contestaţie în executare+executare silită +susp.exec.     29 
o Evacuare+reziliere contract închirie + pretenţii     31  
o Expropriere         1 
o Faliment          1 
o Fond funciar                                                                     27  
o Grăniţuire          6  
o Ieşire indiviziune         4 
o Litigii muncă                 9 
o Legea nr. 544/2001     6 
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o Legea 10/2001 + Obligaţie a face +dispoziţie+terţi  12  
o Obligaţie a face – reclamant       97 
o Obligaţie a face+atribuire teren – pârât    22            
o Pretenţii+contravaloare lipsă folosinţă    44 
o Pretenţii avariere maşină       11 
o Rectificare C.F.        6         
o Litigii privind achizițiile      3  
o Instanţă preliminară 2020-plâng.Înch.CF              72 
o Legea 10       4 
o Penal        7    

 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 25 de dosare la diferite instanţe.  
 

II. Activitate de avizare 
Au fost avizate un număr de : 

- 345 contracte închiriere teren aferent locuinţei cumpărate în baza Legii 
nr. 112/1995; 

- 2 contract închiriere ANL; 
- 24 contracte prelungire ANL; 
- 32 contracte închiriere noi locuințe; 
- 156 contracte de închiriere ca urmare a modificărilor intervenite; 
- 1466 contracte garaje; 
- 263 contracte pentru prestarea serviciului de coşerit; 
- 12 dispoziții demolare garaje; 
- 15 contracte vânzare cumpărare locuinţe; 
- 12 contracte  SAD-uri; 
- 21 acte adiţionale  SAD-uri; 
- 47 contracte de concesiune terenuri pentru extindere locuinţe 

cumpărate în baza Legii nr. 112/1995; 
- 5 acte adiționale pentru extindere locuinţe cumpărate în baza Legii nr. 

112/1995; 
- 2 contract e superficie teren; 
- 2 contracte concesiune fără licitație publică conform OUG nr. 57/2019 

privind codul administrativ; 
- 1 contract de vânzare teren în baza unei hotărâri judecătorești; 
- 7 contracte dare în folosință gratuită conform OUG nr. 57/2019 privind 

codul administrativ; 
- 3 contracte dare în administrare conform OUG nr. 57/2019 privind 

codul administrativ; 
- 1311 acorduri pentru desfăşurarea exerciţiilor comerciale emis/vizat în 

baza HCL nr. 110/2016, 
-  61 cereri anulare anulare acord pentru desfășurarea exercițiilor 

comerciale emise în baza Legii nr. 650/2002; 
- 9 prelungire contract concesiune/închiriere; 
- 7 dispoziții primar activitate comercială; 

                 -     3 acte adiţionale spaţii unităţi de învăţământ; 
           -     7 contracte comodat spaţii unităţi de învăţământ; 
         -     2 contracte închiriere spații unități de învățământ; 
         -     1 contract încheiat cu DSP; 
         -     2 acte adiționale încheiate cu DSP; 
          -     1 contract investiții Spitalul Louis Turcanu încheiat cu DSP;  
         -     7 acte adiționale la contractul încheiat cu DSP; 
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            - 1 contract credit încheiat cu BCR; 
                    - 1 act adițional la contractul de credit încheiat cu BCR; 
   - au fost întocmite şi avizate un număr de 267 de contracte de achiziţie publică din care 99 
contracte de achiziţie publică prin licitaţie deschisă, 3 de contracte în urma unor proceduri 
simplificate, 12 contracte prin negociere fără publicare, 107 de contracte prin achiziţie directă, 19 
procedură proprie ca urmare a încheierii acordurilor cadru în anii anteriori s-au încheiat un număr de 
25 de contracte subsecvente; 
   - juriştii au participat în cadrul a 275 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 1.671 adrese interne; 
 - a fost rezolvată corespondenţa cu cetăţenii în număr de 1024 de adrese externe ; 
   
 III. Activitate de avizare juridică a referatelor 
  
 - 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 490; 
 - au fost verificate din punct de vedere juridic un număr de 1.461 dispoziţii emise de Primarul 
Municipiului Timişoara;  
  
 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.  
    
 

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 2020 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 2020 au fost ţinute 3 şedinţe ale Comisiei Municipale de Fond Funciar; 
  
 VIII. Participarea în cadrul comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație 
   În cadrul fiecărei comisii juristul desemnat prin Dispoziția Primarului își exprimă punctul de 
vedere juridic cu privire la cererile formulate. 
 În anul 2020 au fost ținute 5 ședințe ale comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație. 
     
 4. OBIECTIVE PENTRU ANUL 2021 
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 Pentru anul 2021 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. 
  
 
 
   
 
 
 

 


