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Avdnd in vedere dispoziliile art. 23 din Legea nr. 55412004 a contenciosului

administrativ. modificatd gi completatd,, vd transmitem copia sentin{ei civile nr. 1093 din data de

i1 octombrie2019, rdmasd definitivd prin decizia civild nr. 191N2020 a Cu(ii de Apel Blagor,.

pentru a proceda la publicarea acesteia in Monitorul Oficialal Jude{ului Covasna
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Dosar nr. 1006/l l9l20t5

SENTTNTA CrVIA NR. 1093

$edinfa publicd din l1 octombrie 2019
Instanfa constituitd din:

PRE$EDINTE: BEREKMERI ERDELY BEATA
GREFIER: IZSAK ERIKA MAGDOLNA
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Pentru astdzi fiind amdnatd pronunfarea asupra acjiunii in contencios administrativ gi
fiscal formulatd de reclamantul PREFECTUL JUDETULUI COVASNA in contradictoriu cu
pdrdtul CONSILIUL LOCAL AL MLINICIPIULUI SFANTU GHEORGHE, avAnd ca obiect
anulare act emis de autoritdli publice locale.

Instanfa constatd cd a rdmas in pronunfare asupra cauzei in gedinfa publicd din data de
27 septembrie 2019, potrivit celor consemnate in incheierea de gedinld din acea datd, parte
integrantd din prezenta hotdrdre, cdnd, in vederea deliberdrii, a am6nat pronunfarea pentru
data de astdzi, 1 1 octombrie 2019.

TRIBUNALUL

Prin cererea de chemare in judecatd inregistratd la Tribunalul Covasna sub
nr.1006/11912015 din data de 12.08.2015 reclamantul Prefectul Judefului Covasna in
contradictoriu cu Consiliul Local al municipiului Sfdntu Gheorghe a solicitat anularea in parte
a Hotdrdrii Consiliului Local rv.25129.01.2015 privind modificarea gi completarea HCL
nr.4812009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Amenajarea spa{iilor pietonale din
centrul istoric al Municipiului Sfdntu Gheorghe", in sensul anul[rii in parte a proiectului
aprobat, in ceea ce priveqte extinderea Parcului Elisabeta in fafa Consiliului Judefean gi

Prefecturii Covasna, prin crearea unui spaJiu verde in extremitatea nord vesticd a parcului. in
subsidiar solicitd modificarea proiectului aferent obiectivului de investilii ,,Amenajarea
spafiilor pietonale din centrul istoric al Municipiului Sfdntu Gheorghe" astfel incdt sd fle
asigurat accesul autovehiculelor in fafa sediului Instituliei Prefectului Judefului Covasna gi

Consiliului Judelean Covasna, precum gi in curtea interioard din spatele instituliilor
menfionate in conformitate cu prevederile PUZ aprobat prin HCL nr.238l20ll.

In motivare se aratd cd in ambele variante cuprinse in proiectele ce fac obiectul HCL
ff.25/2015 Si 12212015 circulaJia auto va fi blocatd in fa{a sediului instituliei reclamantului gi

in curtea interioard din spate. Totodatd, pdrdtul a aprobat prin HCL nr.l22l20l5 o investifie ce
se suprapune par{ial cu cea aprobatd anterior prin HCL nr.2512015 ftrit ca primul proiect sd
fie in prealabil modificat.

Accesul autoturismelor Institufiei Prefectului gi a Consiliului Judefean Covasna in
curtea interioard, garaje qi centrala termicd se realizeazd, in prezent exclusiv prin Piafa
Liberta{ii respectiv prin gangul de l6nga intrarea in clSdirea Consiliului Judefean. Aceasta este
singura cale de acces in partea din spate a cl5dirii.

Prin realizarea lucrdrilor de amenajare a zonei centrale pe ldngd faptul cd
autoturismele nu vor putea fi parcate in fa{a instituliei, reclamantului va fi practic imposibil sd
ajungd cu maginile institufiei la garajele pe care le define in curtea interioard precum gi la
centrala proprie.

La nivelul celor doud proiecte aprobate prin HCL nr.2512015 gi 12212015 existd o
suprapunere, din moment ce in primul proiect apar amplasa{i arbugti qi arbori de talie mare iar
in cele de al doilea proiect apare corpul balaurului.
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La aceastd datd regimul tehnic Ai juridic al zonei este cel stabilit prin Certificatul de
urbanism nr.84116.02.2015 anexd la HCL nr.l22l20l5 potrivit cdreia regimul tehnic al zonei
este cel instituit prin PUZ in vigoare aprobat prin HCL nr.23 11 gi care permitea accesul
auto la sediul institufiei reclamantului.

HCL nr.2512015 este nelegala prin raportare la re
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de urbanism
precum qi la prevederile PUZ in vigoare prin el auto de pe
porfiunea Pielei Libertatii. Au fost incdlcate dispozi in.2 art.32 alin.5 lit.b

gi prevederile HGcoroborat cu aft.47 alin.2, art.48 alin.2 din Legea nr.3
nr.52511996. Aceste reglementdri se completeazd cu cele nr.30712006 care
impun autoritdtilor locale verificarea realizdrii gi menfinerii in stare de funcJionare a cdilor de

acces in caz de incendiu, cu ocazia emiterii avizelor, autorizafiilor gi acordurilor prevdzute de

lege pentru edificarea construcfiilor.
in probatriune s-au depus inscrisuri. (fl.l6-60)
Pdrdtul a depus intdmpinare prin care a solicitat respingerea cererii de chemare in

judecatd ca nefondatd.
in motivare se aratd cd nu corespunde adevdrului suslinerea cd prin reahzarea

lucrdrilor de amenajare a zonei centrale maqinile nu mai au acces in fala Instituliei Prefectului
gi a Consiliului Judefean. Aqa cum rezultd din memoriul justihcativ nr.696412015 gi proiectul
aferent, zona obiect al reglementdrii HCL nr.2512015 are regim de zond rezidenliald - shared
space - spatiu public preponderent pietonal, accesibil ocazional gi vehiculelor.

Nu existd suprapunere in ceea ce priveqte portiunea de teren in cele doud proiecte
mentionate in cererea de chemare in judecatd.

Prin HCL nr.2512015 zona cuprinsd in proiect este marcatd cu linie discontinud de

culoare portocalie, aratd clar limita zonei reglementate. Aceasta nu cuprinde spatiul aflat
inaintea cladirii Consiliului Judelean gi a Prefecturii, acest spa{iu a fost reglementat prin HCL
nr.122/2015.

Din corespondenla purtatd intre cele doud institufii se aratd. clar c[ accesul se poate
reahza prin montarea corespunzdtoarc a unor indicatoare de liberd trecere pentru cele doud
institulii.

Prin urmare HCL nr.2512015 nu are nici un element de nelegalitate, intrucAt vehiculele
au acces ocazional iar prin indicatoare se va stabili clar care anume autovehicule au acces
permanent in zona menJionatd.

In probaJiune s-au depus inscrisuri (f1.66-79)
La data de 07.10.2015 reclamantul a depus completare la ac{iune prin care a solicitat

anularea HCL nr.12212015 gi la data de 21.10.2015 a depus precizare la acfiune prin care aratd
cd cererea de chemare in judecatd, vizeazd toatd zona PieJei LibertAtii in ceea ce privegte
posibilitatea accesului auto gi nu numai zona din fala clddirilor Instituliei Prefectului qi a
Consiliului Jude{ean.

Prin Incheierea din data de 05.11.2015 instan{a a constatat cd partea din cerere care a
fbst completatd la data de 07.10.2015 a rdmas frrd obiect in condifiile revocarii HCL
m.12212015.

S-a incuviin{at proba cu expertizd tehnicd in specializare urbanism gi amenajarea
teritoriului cu urmdtoarele obiective:

l.- specificarea faptului dacd in Proiectul aferent obiectivului de investiJii

,,Amenajarea spafiilor pietonale din centrul istoric al Municipiului Sf6ntu Gheorghe ", pentru

care a fost aprobat Studiul de fezabilitate prin HCL nr. 2512015 (denumit in continuare
Proiect) este prevdzut montarea indicatoarelor de liberd trecere pentru autoturismele Instituliei
Prel'ectului Judeful Covasna qi Consiliului Judetean Covasna.

2.- dacd la nivelul zonei cuprinse in Proiect, dupd terminarea lucrdrilor, existd
posibilitatea accesului nestingherit cu autoturisme, autoutilitare, camioane, ambulan{e.

3.- specificarea faptului dac[ Pioiectul cuprinde specificafii privind organizarea
fluxului de circulafie a autoturismelor, respectiv indicarea concretd a traseului pe unde aceste
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Judefean Covasna, respectiv spre curtea interioard din spatele
4.- avAnd in vedere schimbarea destinafiei zonei din

introducerea in zond a unor elemente de mobilier urban. sd

autoturisme pot trece pdnd in fala sediilor Instituliei gi Consiliul

precum $l
dacd Proiectul

trebuia sd cuprindd un scenariu de securitate la incendiu, in conformitate cu prevederile
Ordinului MAI nr. 13012007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de
securitate la incendiu, respectiv cu prevederile HG nr. 173912006 pentru aprobarea
categoriilor de construcfii gi amenajdri care se supun avizdrii gi /sau autorizdrii privind
securitatea la incendii.

5.- dac6, dupd terminarea lucrdrilor prevdzute in Proiect, in situafia in care in curtea
interioard din spatele Instituliei Prefectului Judeful Covasna qi Consiliului Judefean Covasna
ar izbucni un incendiu, ar fi posibil accesul liber al forJelor de intervenlie pentru stingerea
incendiilor gi salvarea victimelor, respectiv accesul autospecialelor de intervenfie.

6.- dacd Proiectul prevede posibilitatea ocupdrii (chiar gi temporare) a porfiunii din
fafa Galeriei de artd Gyarfas Jeno a Piejei LibertaJii cu mobilier, constdnd in mese qi scaune,
apa4indnd unui agenji economici din zond.

L- dacd in situalia expusd la pct.7 , ocuparea temporari a po(iunii din fafa Galeriei de
aft6 Gyarfas Jeno a Pielei Libertdtii cu mobilier, impiedicd circulafia
autoturismelor/autoutilitarelor pdn5 in fata sediilor Institu{iei Prefectului Jude{ul Covasna qi
Consiliului Judefean Covasna, respectiv spre cuftea interioard din spatele celor doud institulii.

Totodatd al6turi de inscrisuri gi expertizd tehnic[ judiciarf, s-a incuviinfat gi s-a
administrat in dosar proba cu cercetarealafala locului.

AnalizAnd cererea de chemare in judecati gi aplrlrile formulate prin prisma
probatoriului administrat in cauzil, Tribunalul constatl urmitoarele:

Prin HCL nr.2512015 s-a aprobat studiul de fezabilitate pentru proiectul ,, Amenajarea
spafiilor pietonale din centrul istoric al Municipiului Sfdntu Gheorghe" in vederea oblinerii
unei finanfari POR, Axa prioritard, T, Domeniul Major de Intervenfie, 1.1 gi s-a aprobat
Proiectul tehnic revizuit fafd de cele prevdzute in Studiul de fezabilitate.

Conform Anexei de la fila 23 perimetrul zonei studiate nu cuprinde gi spafiul din fala
clddirilor Instituliei Prefectului qi a Consiliului Jude{ean Covasna.

Prin HCL nr.12212015 a fost aprobatd Studiul de fezabilitate pentru zona din fafa
clSdirilor Instituliei Prefectului qi a Consiliului Judefean Covasna. Aceastd hotdrdre fiind insd
revocatd in timpul judecdrii prezentei carLze.

Av6nd in vedere insd precizarea depusd de cdtre reclamant cd cererea de chemare in
judecatd, respectiv nelegalitdlile invocate, vrzeazd intreaga zond din P-fa LibertAtii $i nu doar
zona din fala clddirilor Instituliei Prefectului qi a Consiliului Judefean Covasna, instan]a va
analiza hotdrdrea Consiliului Local Sf6ntu Gheorghe prin prisma celor invocate de cdtre
reclamant.

Critica cu privire la existen{a unor arbuqti qi a unor arbori de talie mare in spa{iul din
faJa Institufiei Prefectului qi a Consiliului Judefean nu poate fi relinut din moment ce HCL
m.2512015 nu se referd la acest spaliu.

Suprapunerea celor doud HCL nr.2512015 qi 12212015 nu are suport tocmai din acest
motiv, pe de altd parte HCL nr.12212015 fiind qi revocat la data pronunfdrii instanJei.

A treia criticd este cea de necorespundere a proiectului in cauzd cu PUZ aprobat prin
HCL nr.23812011. Conform PUZ in vigoare spaJiul delimitat de str. Grof Miko Imre, p-{a
Libertdfii gi str. 1 decembrie 1918 era shared space, adicd preponderent pietonal dar care
permite accesul autovehiculelor cu vitezd redusd, prioritate av6nd pietonii.

Conform Anexei la HCL m.2512015 zonain cauzd nu mai apare cu denumirea shared
space, ci sunt trasate cazone pietonale qi pistd de biciclete.

Conform cercetdrii de la fafa locului gi concluziilor din raportul de expertizd de pe str.
Gabor Aron nu existd acces auto in faJa clddirilor in cauzd, precum gi in curtea interioard a
instituliilor. Conform ultimei cercetdri lafa[a locului efectuat de cdtre acest complet rezultd cd
de pe str. 1 Decembrie 1918 existd amplasat un indicator de interzicere acces de intrare cu
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autovehicule cu excepfia InstituJiei Prefecturii gi pentru aprovizionare intre
07,00, insi pe porJiunea de drum chiar din fafa clddirilor Galeriei de Arta gi

nu se poate deplasa cu un autovehicul intrucdt existd o diferenld de

aproximativ I m, existdnd gi scdri. De asemenea se constatd cd proiectul apro
nr.2512015 a fost frnalizat, spatiul fiind deja amenajat confotm prevederilor
Spatiul din fa{a Instituliei Prefecturii gi a Consiliului Judefean fiind in continuare
neexistAnd un proiect aprobat pentru aceastd zond.

Conform Raportului de expertizd in proiectul in cauzd nu este prevdzut cale de acces

cu autovehicule pe aceast[ portiune. insd aqa cum s-a re]inut mai sus, in zona studiatd nu se

afld construclii administrative din Anexa nr.l din HG nr.52511996 privind Regulamentul
General de Urbanism, nefiind astfel necesar nici studiu de circulafie, iar pentru construcfiile
comerciale gi de culturd - restaurante precum gi Galeria de artd - nu existd asemenea obligalii.

Instanta considerd cd HCL r:lr.2512015 respectd PUZ aprobat prin HCL nr.238l20ll,
singura diferen{d fiind faptul ca spa{iul in cauzd nu apare ca shared space, insd in realitate este

permis accesul autovehiculelor autorizate in anumite conditii. S-a depus de cdtre pdrAt in
fbrmat electronic precum gi de cdtre reclamant in format hArtie (f1.88) Memoriu justificativ
unde apare cd in urma modificdrilor survenite in urma reproiectdrii spaliilor pietonale ( dupA

renuntare la garaj subteran) zona are in continuare zond de regim rezidential shared space,

adic[ spafii publice preponderent pietonale, accesibile ocazional gi vehiculelor.
In ceea ce privegte cererea subsidiara a reclamantului instanfa refine cd la data

formuldrii cererii de chemare in judecatd nu era reglementatd situalia accesului auto in fata
clddirilor Prefecturii gi a Consiliului Jude{ean, nici pentru autovehiculele proprii gi nici pentru
autovehiculele de interventie in situalii de urgenJS.

La data pronunfdrii prezentei hotdrAri se refine cd s-a adoptat de cdtre Consiliul local al

Municipiului SfAntu Gheorghe HotlrArile nr.2l5l20l9 Si nr.26012019 prin care se qeeazd

posibilitatea asigur[rii unei cii de acces dinspre str. Gabor Aron cdtre Institulia Prefectului cdt
gi la Consiliul Judefean Covasna.

Cu toate acestea reclamantul igi menfine cererea de chemare in judecata gi solicitd
anularea parfiald a HCL nr.2512015 in ceea ce privegte extinderea Parcului Elisabeta in fata
Consiliului Judetean gi a Prefecturii.

Instanla a refinut mai sus cd proiectul aprobat prin HCL nr.2512015 nu are ca obiect
spaJiul aflat in fa[a acestor doud institutii publice, iar HCL nr.26012019 gi nr.2l5l20I9, prrn
care s-a aprobat studiul de fezabilitate referitor la acest spafiu, nu fac obiectul acestui dosar.

In ceea ce priveqte cererea subsidiard a reclamantului, formulatd qi prin Notele scrise

depuse pentru termenul de judecata din 27.09.2019 instanfa o gdsegte intemeiatd pentru
urmdtoarele motive:

Avdnd in vedere cd pentru spaliul ce vizeazd falada clddirilor acestor institulii nu
existd un proiect de amenajare a terenului, iar PUZ in vigoare prevede accesul ocazional gi in
caz de nevoie, iar HCL nr.2512015 nu prevede nici o obligaJie in acest sens a

administratorului terenului incauzd, respectiv apArAtei, gi in prezent gi in timpul lucrdrilor ce

se vor realiza in viitor, conform proiectului din HCL nr.2l5l20l9 qi nr.26012019 nu este

reglementatd situalia accesului in fa\a instituliilor, instanfa consideri cd se impune
modificarea HCL nr.2512015 in sensul ca in cadrul proiectului sd fie prevdzut obligatia
amplasdrii indicatorului de acces permis autovehiculelor Institufiei Prefectului gi a Consiliului
Judetean Covasna precum qi a autovehiculelor pentru situaJii de urgen{d. Acest indicator
taptic existd la fala locului, insd nehind cuprins intr-o hotdrdre a consiliului local aceasta

poate fi oricdnd demontat la iniliativa administratorului terenului, adicd a Consiliului local.
Avdnd in vedere cd prin HCL nr.260120|9 qi m.21512019, s-a aprobat studiul de

fezabilitate referitor la acest spatiu care prevede accesul de pe str. Gabor Aron, instanfa

considerd ci amplasarea indicatorului este necesar doar pdnd ce se va implementa proiectul gi

se va realiza efectiv accesul de pe aceastd strad[. Pdnd atunci este necesar amplasarea

indicatorului de acces pentru autovehicule pentru situajii de urgenfd precum gi ale celor doud

institu[ii publice.
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Avdnd in vedere cd preten{iile reclamantului s-au admis intr-un procent de 25oh,
instan{a in temeiul art.453 alin.2 Cod procedurd civil6. va obliga p6r6tul la plata cheltuielilor
de judecati in cuantum de 1.092,5 lei.

PENTRU ACESTE MOTIVE
iN NurvtBLE LEGII
HOTAnA$rE

Admite in parte cererea de chemare in judecatd formulatd de cdtre reclamantul
Prefectul Judefului Covasna, cu sediul in SfAntu Gheorghe, p-fa Libertdlii, nr.6, jud. Covasna,
CIF 5085105 in contradictoriu cu Consiliul Local al municipiului SfAntu Gheorghe, cu sediul
in SfAntu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr.2, jud. Covasna gi in consecinJd

Dispune modificarea HCL rr.2512015 in sensul ca in cadrul proiectului sd fie prevdzut
obligafia amplasdrii indicatorului de acces permis autovehiculelor Institufiei Prefectului gi a
Consiliului JudeJean Covasna precum gi a autovehiculelor pentru situalii de urgenfd pdna la
realizarea accesului de pe str. Gabor Aron.

ObligA pdrAtul la plata cheltuielilor de judecatd in cuantum de I .092,5 lei.
Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare, ce se depune la Tribunalul

Covasna
Pronun{atd prin punerea solutiei la dispozilia pd4ilor prin mijlocirea grefei instantei,

azi 11.10.2019.

PRE$EDINTE
BEREKMERI ERDELY BEATA

GREFIER
IZSAK ERIKA MAGDOLNA

Red.BEB/15.10.2019
Tehnored.IEll 5. I 0.20 I 9
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Cod ECLI ECLI:RO:CABRV:2020:005.000019
Dosar nr. 1006/1 l9l20l5

ROMANTN

CURTEA DE APEL BRA$OV
SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV $I FISCAL

DECIZIA Nr. 19/R/2020

$edinla publicd de la l5 Ianuarie 2020
Completul compus din:

PRE$EDINTE Ioana fdrmure
Judecdtor Laurenfiu Mihai B5lan
Judecdtor Oana Maria Boureanu

Grefier Tina Szabo

Pe rol fiind solulionarea recursului declarat de reclamantul PREFECTUL JUDETULUI
COVASNA, impotriva sentinfei civile nr. 1093/1 I .10.201 9, pronunfatd de Tribunalul Covasna -
Seclia civild, in dosarul nr.1006/11912015 avdnd ca obiect - ,,anulare act emis de autoritd{ile
publice locale".

La apelul nominal fbcut in gedinfd publica se prezintd consilier juridic Goicea Gabriela-
Elena pentru recurentul reclamant Prefectul Judetului Covasna, consilier juridic Morar Edith
pentru intimatul pdrdt Consiliul Local al Municipiului Sfrntu Gheorghe.

Procedura este legal indeplinitd.
Se prezintd referatul cauzei de cdtre greherul de qedinfd, prin care se evidenfi azd, pdr\ile,

obiectul litigiului, stadiul procesual gi modul de indeplinire a procedurii de citare.
Constatd instan{a cd cererea de recurs este declaratd in condiliile prevdzute de art.485 qi

487 Codul de procedurd civild raportat la art.20 (1) din Legea nr.55412004, este scutitd de la
plata taxei judiciare de timbru conform art.3 alin.(l) din Legea nr.55412004. De asemenea,
intimatul pArdt Consiliul Local al Municipiului Sfdntu Gheorghe a depus intdmpinare la cererea
de recurs (fila 16 gi urm.) in cuprinsul cdreia a fost invocatd excep{ia nulitalii recursului, iar
recurentul reclamant Prefectul Judelului Covasna a depus la dosar rdspuns la int6mpinare.

in cauza dedusd judecdlii, pAnd la primul termen de judecatd, a fost indeplinita procedura
regularizdrii prevdzutd de art XVII din Legea nr 212013.

InstanJa constatd cd pricina se afld la primul termen de judecatd,la care pd4ile sunt legal
citate.

Consilier juridic Morar Edith pentru intimatul pdrdt Consiliul Local al Municipiului
Sfdntu Gheorghe, in calitate de reprezentantd conven{ionald, depune la dosar delegafie.

La dosarul cauzei, la fila 16 qi urm. s-a depus intdmpinare de cdtre intimatul p6rAt
Consiliul Local al Municipiului Sfhntu Gheorghe prin care s-a invocat nulitatea cererii de recurs.

Instanla acordd cuvdntul pdrfilor asupra exceptiei invocate.
Consilier juridic Morar Edith pentru intimatul pdrdt, solicitd admiterea excepfiei, arat6, cd,

cerere de recurs nu respectd prevederile imperative ale art.486 alin.(l) lit.b gi lit.d cod procedurd
civild. Menfiunile prevdzute la alin.l lit.a qi c-e, precum qi cerinfele menfionate la alin.2 sunt
prevdzute sub sancliunea nulitdlii. Dispozifiile art.82 alin.1 qi ale art.87 alin.2 rdmdn aplicabile,
motiv pentru care invocd nulitatea recursului, conform dispoziliilor de lege anterior citate.

Consilier juridic Goicea Gabriela-Elena pentru recurentul reclamant Prefectul Jude{ului
Covasna, solicitd respingerea excepliei nulitafli cereri de recurs, excepfie invocatd de intimatul
pdrdt prin intdmpinarea formulatd la dosar, in legdturd cu af-rrmativa neindeplinire a exigenfelor
impuse de prevederile ar1.486, pct.b qi d din codul de procedurd civild, specificd faptul cd

c.
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denumirea intimatului pdrdt este ln
sediului acestuia, ca gi motiv de nulitate, este bila,

de

fiile
recurs, iar neindicarea
in care intimatul pArdt a
Mai aratd cd, recursul afost citat cu un exemplar de pe cererea de a depus

fost motivat prin insSgi cererea de recurs, in din codul de procedurd civilS.
Curtea deliberdnd asupra excepliei nulitalii recursului fap de dispoziliile art. 488 raportat

la art. 486 Cod procedurd civil6, respinge aceastd excepfie invocatd de intimata reclamantd prin
intdmpinare, avAnd in vedere motivele invocate in cuprinsul cererii de recurs, urmAnd a le
incadra in dispoziliile art. 488 Cod procedurd civild.

intrebate fiind de cdtre instanfd consilier juridic Goicea Gabriela-Elena pentru recurentul
reclamant Prefectul Judelului Covasna gi consilier juridic Morar Edith pentru intimatul pdrdt
Consiliul Local al Municipiului Sfbntu Gheorghe, aratd cd in probafiune nu mai au alte inscrisuri
noi de depus la dosar in afard de cele de la fondul cauzei.

Curtea constatd ci niciuna dintre parfi nu solicitd probe noi in recurs.

Nemaifiind alte cereri de formulat gi probe de administrat, instanJa, in baza art.494
rapoftat la art.392 Cod procedur[ civil[ deschide dezbaterile gi acordd pa4ilor prezente cuvdntul
asupra recursului dedus judecalii.

Consilier juridic Goicea Gabriela-Elena pentru recurentul reclamant, solicitd admiterea
recursului astfel cum a fbst formulat pentru motivele cum au fost dezvoltate in cuprinsul cererii
de recurs cu obligarea pd4ii adverse la plata cheltuielilor de judecatd rcprezent6nd onorariul
expert judiciar.

Mai aratd cd, solicitat anularea in parte a Hotdrdrii Consiliului Local nr.25129.0l.2015
privind modificarea gi completarea HCL nr.4812009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate

,,Amenajarea spaliilor pietonale din centrul istoric al Municipiului Sf6ntu Gheorghe", in sensul

anullrii in parte a proiectului aprobat, in ceea ce priveqte extittderea Parcului Elisabeta in fa{a
Consiliului Judefean gi Prefecturii Covasna, prin crearea unui spatiu verde in extremitatea nord
vesticd a parcului. in subsidiar solicitd modificarea proiectului aferent obiectivului de investilii
,,Amenajarea spaliilor pietonale din centrul istoric al Municipiului Sfdntu Gheorghe" astfel inc6t
sd fie asigurat accesul autovehiculelor in fafa sediului Instituliei Prefectului Judetului Covasna qi

Consiliului Judefean Covasna, precum gi in curtea interioard din spatele instituliilor men{ionate
in conformitate cu prevederile PUZ aprobat prin HCL nr.238l20ll.

Aratd cd, in ambele variante cuprinse in proiectele ce fac obiectul HCL nr.2512015 Si

12212015 circulaJia auto va fi blocatd in faJa sediului instituliei recurentului reclamant gi in
curtea interioard din spate. Totodatd, intimatul pdrdt a aprobat prin HCL nr.l22l20l5 o investilie
ce se suprapune parfial cu cea aprobatd anterior prin HCL m.2512015 ftrd ca primul proiect sd fie
in prealabil modihcat.

invedereazd cd, accesul autoturismelor Instituliei Prefectului gi a Consiliului Judelean

Covasna in curtea interioard, garaje qi centrala termicd se realizeazd, in prezent exclusiv prin
PiaJa Libertdlii respectiv prin gangul de l6ngd intrarea in clddirea Consiliului Judelean. Aceasta

este singura cale de acces in partea din spate a clddirii. Prin realizarea lucririlor de amenajare a

zonei centrale pe ldnga faptul cd autoturismele nu vor putea fi parcate in fala instituliei,
reclamantului va fi practic imposibil sb ajungd cu maginile instituJiei la garajele pe care le deJine

in cuftea interioard precum qi la centrala proprie. La nivelul celor doud proiecte aprobate prin
HCL nr.2512015 qi 12212015 existd o suprapunere, din moment ce in primul proiect apar

amplasali arbuqti gi arbori de talie mare iar in cele de al doilea proiect apare corpul balaurului. La
aceastd datd regimul tehnic qi juridic al zonei este cel stabilit prin Certificatul de urbanism

nr.84116.02.2015 anexa la HCL nr.l22l20l5 potrivit cdreia regimul tehnic al zonei este cel

instituit prin PUZ in vigoare aprobat prin HCL nr.23812011 gi care permitea accesul auto la
sediul instituliei reclamantului.

Susline ca, HCL nr.2512015 este nelegald prin raportare la reglementdrile in materie de

turbanism precum gi la prevederile PUZ in vigoare prin eliminarea totalf, a circulafiei auto de pe

porliunea Pielei Libert[]ii. Au fbst incdlcate dispoziliile art.3lt alin.2 qi art.32 alin.5 lit.b
coroborat cu art.47 alin.2, art.48 ahn.2 din Legea nr.350/2001, precum gi prevederile HG
nr.52511996. Aceste reglementdri se completeazd cu cele cuprinse in Legea rr.30712006 care

impun autoritdtilor locale verificarea realizdrii gi menJinerii in stare de funclionare a c6ilor de
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acces in caz de incendiu, cu ocazia emiterii avizelor,
lege pentru edifi carea construcfiilor

Apreciazd cd solufia primei instanJe se impune a fi
HCL nr.25129.01.2015 in sensul
integrant[ din hotdrdre, in ceea c
Judefean gi Prefecturii Covasna.

ln

prevdzute de

.anuldrii in parte a
c

anuldrii in parte a proiectul care face parte
e privegte extinderea parcului El in fafa Consiliului

In ceea ce privegte obligarea intimatului pdr6t la plata cheltuielilor de judecatd apreciazd
ca neintemeiatd solufia instan{ei de fond de a aprecia cd pretenliile institutiei pe care o reprezintd
au fost admise doar in procent de 25oh qi drept consecin{d de a obliga intimatul pdrdt la plata
cheltuielilor de judecatS. Solicitd a se observa cd a solicitat obligarea Municipiului Sfdntu la
plata cheltuielilor de judecatd reprezentdnd onorariul de expert, iar administrarea probei cu
expertizd tehnicd in materie de urbanism gi amenajarea teritoriului a fost generatd de conduita
procesuald a pdr6tului.

Apreciazd, cd, acJiunea sa a fost admisd in procent de 50o%, iar, ca urrnare a promovdrii
prezentului recurs qi, in condiliile admiterii acestuia, solicitd cu titlu de cheltuieli de judecatd
obligarea pdrdtului la plata integrald a sumei.

Consilier juridic Morar Edith pentru intimatul pArAt, solicitd respingerea recursului ca
nefondat, menlinerea sentinlei atacate ca fiind temeinicd gi legald.

Aratd cd, cd nu corespunde adevdrului susfinerea cd prin realizarea lucrdrilor de amenajare
a zonei centrale maqinile nu mai au acces in fafa Institutiei Prefectului qi a Consiliului JudeJean.
Aqa cum rezultd din memoriul justificativ nr.6964120l5 gi proiectul aferent, zona obiect al
reglementdrii HCL nr.2512015 are regim de zond rezidenfiald - shared space - spaliu public
preponderent pietonal, accesibil ocazional qi vehiculelor. Nu existd suprapunere in ceea ce
privegte porfiunea de teren in cele doud proiecte men{ionate in cererea de chemare in judecatd.

Mai aratd c6, prin HCL nr.2512015 zona cuprinsd in proiect este marcatd cu linie
discontinud de culoare portocalie, aratd. clar limita zonei reglementate. Aceasta nu cuprinde
spa{iul aflat inaintea clddirii Consiliului Judetean gi a Prefecturii, acest spafiu a fost reglementat
prin HCL nr.l22l20l5. Din corespondenJa purtatd intre cele doud institufii se aratd clar cd
accesul se poate reahza prin montarea corespunzdtoare a unor indicatoare de liberd trecere pentru
cele doud institulii. Prin urmare HCL nr.2512015 nu are nici un element de nelegalitate, intrucAt
vehiculele au acces ocazional iar prin indicatoare se va stabili clar care anume autovehicule au
acces permanent in zona mentionatd.

In ceea ce privegte obligarea intimatului pArdt la plata cheltuielilor de judecatd
reprezentdnd onorariul expertului judiciar solicitd instanlei s[ respingd aceastd solicitare ca
neintemeiatd. Pe de o parte, instanta de fond in mod corect a statuat cd pretenliile recurentei
reclamante au fost admise in procent de 25oh astfel, pe de altd parte aratd, cd,, intimata pdrAtd a
formulat obiectiuni la raportul de expertizd, instanla de fond le-a admis dar expertul nu a rdspuns
obiec{iunilor, astfel cd, considerd cd expertrza nu gi-a atins scopul, neputdnd fi considerat[ in
lipsa rdspunsului la obiectiuni o expertiz[ frnahzatd,, menitd sd conducd la dezlegarea problemei
dedusd judecalii.

Prin urmare nu existd temei pentru obligarea intimatei pArdte la plata intregii sume
reprezentdnd onorariul de expert.

Pentru aceste motive, solicitd respingerea recursului ca nefondat, menlinerea sentinfei
atacate ca fiind temeinicd gi legald.

CURTEA,

Prin sentinta nr. 1093111.10.2019, pronunlatd de Tribunalul Covasna - Sectia civild, in
dosarul nr.l006i1l9l20l5 a fost admisl in parte cererea de chemare in judecatd formulatd de
cdtre reclamantul Prefectul Jude{ului Covasna in contradictoriu cu Consiliul Local al
municipiului Sfdntu Gheorghe, gi in consecinfd
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S-a dispus modificarea HCL m.25120
obligalia amplasdrii indicatorului de acces
Consiliului Judelean Covasna precum gi a
realizarcaaccesului de pe str. Gabor Aron.

proiectului sd fie prevdzut
Instituliei Prefectului gi a

situaJii de urgenf6 pdnd la

A lbst obligat pdrdtul la plata cheltuielilor in cuantum de 1.092,5 lei.
impotriva acestei hotbr6ri a declarat recurs reclamanta Institulia Prefectului Judefului

Covasna solicitdnd casarea in parte a hot[r6rii primei instanfe gi in rejudecare admiterea acfiunii.
in motivare, recurentaaratd cd prima instanf[ apreciat cd HCL 2512015 nu se referd la

spaliul din fata clddirilor Instituliei Prefectului gi a Consiliului Judetean Covasna, insd a omis
faptul cd anexele HotdrArii nr.2512015 gi care fac parte integrantd din aceastd hotdrdre au rdmas
nemodificate, respectiv planga 6 A- 02.jpg qi 9 A - 05. jpg din volumul III dosar licitalie, ori in
aceste anexe este prevdzutd amplasarea pe porfiunea din fala Instituliei Prefectului gi a

Consiliului Judefean Covasna a unor arbori de talie mare
Susfine recurenta cd in condiliile unei consecvente rele credin{e a intimatei in a

obstrucfiona accesul la sediul instituliei reclamante, menlinerea proiectului in aceastf, formd
creeazd premisele juridice ale executdrii lucrdrii in cauzd, respectiv a amplasdrii fizice a unor
arbori de talie mare in fala clddirii Instituliei Prefectului qi a Consiliului Judelean Covasna.

Aratd in continuare recurenta cd planqa 6 A- 02.jpg qi 9 A - 05. jpg din volumul III
dosar licitalie prevdd amplasarea pe porfiunea din fafa Instituliei Prefectului gi a Consiliului
Judelean Covasna a unor arbori de talie mare in conditiile in care investilia aprobatd prin HCL
2512015 nu cuprinde gi aceastd parcel[ qi cu toate acestea intimatul nu a reugit sd explice rafiunea
amplasdrii acestor arbori.

Potrivit susJinerilor recurentei intimata nu a gdsit necesard rezolvarea favorabild a

situaliei cdilor de acces qi a adoptat solufii cu jumdtdti de mdsur[, respectiv, in urma adresei nr.
9180/17.07.2019 a fost adoptatd HCL 26012019 de modificare a HCL 21512019 in sensul
elimindrii din proiect a vegetafiei inalte.

A fost criticatd gi solufia de obligare la plata cheltuielilor de judecatd, recurenta ardtdnd
cd acfiunea a tbst admisd in procent de 50%, astfel cd qi cheltuielile trebuiau acordate in aceastd
mdsurd, iar nu doar 25 Yo drn cheltuieli.

in drept s-au invocat dispoziliile art. 483 qi urm. Cpc.
Intimatul Consiliul Local al Municipiului Sfdntu Gheorghe gi-a manifestat pozilra

procesuald prin intdmpinare, invocAnd excepfia nulitdlii recursului, excep]ie respinsd de instantd
prinincheiereainterlocutoriepronunlatdlatermenuldejudecatddindatade 15.01 .2020, iarpe
fondul cauzei a solicitat respingerea recursului.

Intimatul a reluat argumentele expuse in fata primei instan[e gi in plus a ardtat cd in urma
sesizdrii Instituliei prefectului s-a procedat la modificarea gi completarea HCL privind aprobarea
studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investilii ,,Amenajarea terenului in Piata Libertdtii"
prin HCL260l20l9 qi r[spunzdnd la problemele ridicate in sesizare proiectantul a ardtat c[ in
urma revizuirii desenelor arborii de talie mare pe zona verde amenajatd intre doud alei au fost
gterqi, aqadar nu existd rea credin{d din partea intimatului.

AnalizAnd actele gi lucrdrile dosarului, prin prisma dispoziliilor art. 498 Cod procedurd

civil[ gi recursul declarat de reclamanta Institulia Prefectului Judefului Covasna, Curtea constatl
cd acesta nu este intemeiat.

Motivele de recurs invocate de recurenta reclamantd - gregita aplicare a normelor de

drept material - se incadreazd in dispoziliile art. 488 pct. 8 Cod procedura civild, dar nu sunt
fondate.

Astf-el, prima instanfd a fost investitd cu acfiune avdnd ca obiect anularea in parte a

HotdrArii Consiliului Local nr.25129.01.2015 privind modificarea 9i completarea HCL
nr.4812009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Amenajarea spaliilor pietonale din
centrul istoric al Municipiului Sfdntu Gheorghe", in sensul anuldrii in parte a proiectului aprobat,

in ceea ce privegte extinderea Parcului Elisabeta in fafa Consiliului Judefean qi Prefecturii
Covasna, prin crearea unui spaliu verde in extremitatea nord vesticd a parcului. in subsidiar s-a

solicitat modificarea proiectului aferent obiectivului de investifii ,,Amenajarea spaliilor pietonale

din centrul istoric al Municipiului SfAntu Gheorghe" astfel incAt sd fie asigurat accesul
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autovehiculelor in fafa sediului Institufiei Prefectului
Covasna, precum gi in curtea interioard din spatele
prevederile PUZ aprobat prin HCL nr.238l20ll.

gi Consiliului Judefean
onate in conformitate cu

Acfiunea a fost admisd in parte, fiind modifi H l5 in sensul ca in cadrul
proiectului sd fie prevdzut obligafia amplasdrii acces permis autovehiculelor
Instituliei Prefectului gi a Consiliului Jude{ean Covasna precum gi a autovehiculelor pentru
situalii de urgenfd pdnd la realizarea accesului de pe str. Gabor Aron.

In ceea ce privegte critica cu privire la existenla unor arbugti gi a unor arbori de talie mare
in spa{iul din fa{a InstituJiei Prefectului qi a Consiliului Judetean prima instanfd a concluzionat cf,
aceastd criticd nu poate fi relinutd din moment ce HCL nr.2512015 nu se referd la acest spa{iu.

AnalizAnd solufia primei instanle prin prisma criticilor formulate in recurs, Cufiea
constatd cd prima instanJd a fEcut o corectd aplicare a normelor de drept material incidente
cauzei, apreciind in mod just cd nu se poate susfine nelegalitatea mdsurii de amplasare a unor
arbori de talie mare pe porfiunea de teren din fafa Instituliei Prefectului odatd ce hotdrArea de
consiliu local atacatd, respectiv HCL nr. 2512015 nu vizeazd, aceastd porfiune de teren, care este
situat6 in afara zonei studiate, zond delimitatd. ca atare pe plange.

Recurenta nu contest[ cd hotSrdrea de consiliu local atacatl, nu se referd la acest spatiu,
insd insistd cd aprecierea primei instanle este gregitd intrucdt omite faptul c[ anexele Hotdrdrii nr.
2512015 gi care fac parte integrantd din aceastd hotdrdre au rdmas nemodificate. respectiv planqa
6 A- 02. jpg qi 9 A - 05. jpg din volumul III dosar licitalie, ori in aceste anexe este prevdzutd
amplasarea pe porfiunea din fala Instituliei Prefectului gi a Consiliului Judelean Covasna a unor
arbori de talie mare.

Contrar suslinerilor recurentei, legalitatea hotarArii de consiliul local atacate nu poate fi
apreciatd decdt prin raportare la domeniul de reglementare, din aceastd perspectivd a analizei
fiind evident cd porfiunea de teren din fala Institu(iei Prefectului gi a Consiliului Judefean nu face
parte din zona studiat5, aspect dealtfel necontestat de cdtre recurentd.

Sunt neintemeiate susfinerile recurentei potrivit cdrora in condiliile unei consecvente rele
credinfe a intimatei menlinerea proiectului in aceastd formd creeazd premisele juridice ale
executdrii lucrdrii in cauz6, legalitatea hotdrArii atacate neputAnd fi analizata prin prisma
eventualitd{ii producerii unor consecinfe.

De altfel in urma adresei nr.9180117.07.2019 a fost adoptatd HCL 26012019 de
modificare a HCL 21512019 in sensul elimindrii din proiect a vegetafiei inalte, imprejurare
necontestatl,in cauzd" de cdtre recurentd.

Neintemeiate sunt gi criticile referitoare la modalitatea in care prima instan{6 a solufionat
cererea de obligare la plata cheltuielilor de judecatd.

Avdnd in vedere cd cererea a fost admisd numai in parte in mod corect prima instanld a
stabilit mdsura in care pdrdta datoreazd, cheltuieli de judecatd prin raportare la dispoziliile art.
453 al.2 Cpc,la obiectivele expertizei gi la mdsura in care acestea au folosit la adoptarea solufiei
incauzd.

in consecinfd, criticile aduse in recurs nu sunt in mdsurd sd inldture considerentele primei
instanJe, astfel cd in temeiul art. 496 Cod procedurd civilS, Curtea va respinge recursul declarat
de recurentul Prefectul Judelului Covasna impotriva sentinfei civile nr. 1093111.10.2019
pronunlatd de Tribunalul Covasna, pe care o va menfine.

PENTRU ACESTE MOTIVE
iN nuvrnl,E LEGII

DECIDE

Respinge recursul declarat de recurentul Prefectul Judejului Covasna impotriva sentinfei
civile nr. 1093i I 1.10.2019 pronunJatd de Tribunalul Covasna, pe care o menJine.
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DefinitivS.
Pronunfatl prin punerea soluliei la dispozifia pdrfilor de cdtre grefa instantei, astdzi,

15.01 .2020.

Preqedinte,
Ioana Jdrmure

JudecEtor,
Mihai Laurenfiu Bdlan

Judecdtor,
Oana Maria Boureanu

f

Grefier,
Tina Szabo

Red.OMB/28.0 1.2020
Dact.TS29.0l .2020
Jud.fond:Berekmeri E.B.
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