RO MÂNI A
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. __ din 31.01.2018
privind respingerea unei plângeri prealabile

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 1577 din 25.01.2018 înaintată de
către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi
raportul de specialiate nr. 1578 din 25.01.2018 întocmit de către Biroul JuridicContencios;
Având în vedere plângerea prealabilă formulată de dl. Samson RaduConstantin împotriva Hotărârii Consiliului Local Roman nr. 288/2017,
înregistrată la Primăria municipiului Roman cu nr. 772/15.01.2018;
Văzând avizul nr. __ din 31.01.2018 al Comisiei pentru buget-finanțe,
avizul nr. __ din 31.01.2018 al Comisiei juridice precum şi avizul pentru
legalitate nr. ____ din 31.01.2018 dat de către Secretarul Municipiului Roman;
Având în vedere prevederile art. 1, alin. (6), art. 7, alin. (4) din Legea
nr. 554/2004 - Legea Contenciosului administrativ, precum și prevederile art.
36, alin. (9) din Legea nr. 215/2001R - Legea administației publice locale;
În temeiul art. 45, alin. 1, lit. „a” şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea
nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dl. Samson RaduConstantin împotriva H.C.L. nr. 288 din 21.12.2017.
Art. 2. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului
municipiului, persoanelor şi autorităţilor interesate.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Radu-Cătălin CURPĂN

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr. 1
www.primariaroman.ro
Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650
Fax. 0233.741.604
E-mail: primaria@primariaroman.ro
Emitent: CABINET PRIMAR
Nr. 1577 din 25.01.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind respingerea unei plângeri prealabile
Prin H.C.L. nr.288 din 21.12.2017 s–a aprobat modificarea H.C.L.
nr. 234/2017 prin care au fost aprobate impozitele și taxele locale pentru anul
2018, în sensul stabilirii unei cote aditionale de 20% în vederea majorarii unor
impozite si taxe locale pentru anul 2018 și modificării anexelor nr. 1, 4 si 5 ale
H.C.L. nr. 234 din 31.10.2017.
Împotriva hotărârii Consiliului Local nr. 288/2017 dl. Samson RaduConstantin a formulat plângere prealabilă, solicitând autorității emitente
revocarea actului administrativ adoptat.
Analizând contestația formulată de dl. Samson Radu-Constantin, se
constată că aceasta este neîntemeiată și se impune respingerea ei pentru
următoarele motive:
Potrivit art. 1, alin. (6) din Legea nr. 554/2004, legea contenciosului
admiistrativ, actul administrativ nu mai poate fi revocat de autoritatea emitentă
dacă a intrat intrat în circuitul civil și a produs efecte juridice.
În cazul de față, Hotărârea Consiliului Local nr. 288/2017 a intrat în
circuitul civil și a produs efecte juridice, autoritatea publică locală încasând,
începând cu data de 08.01.2018, impozitele și taxele locale în baza H.C.L.
nr. 288/2017.
Astfel, prin consacrarea principiului irevocabilității actelor administrative
intrate în circuitul civil și care au produs efecte juridice, se limitează
posibilitatea organului administrativ de a reveni asupra actelor ce le-a emis,
acesta putându-le revoca numai până în momentul în care actele administrative
nu și-au produs efectele. În situația în care acest principiu ar fi interpretat în
sensul solicitat de petent, s-ar ajunge la situația în care după ce actul
administrativ a fost executat ori a intrat în sfera altor raporturi juridice, inclusiv
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în circuitul civil producând alte efecte juridice, organul administrativ emitent săşi poată revoca actul, desfiinţând situaţiile juridice nou create, ceea ce este
inadmisibil, fiind contrar principiului stabilităţii raporturilor juridice şi ordinii de
drept.
Față de cele expuse, se impune respingerea plângerii prealabile formulată
de dl. Samson Radu-Constantin împotriva H.C.L. nr. 288/2017.
Drept pentru care rog domnii consilieri să analizeze și să se pronunțe prin
vot.

Primarul Municipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU
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MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr. 1
www.primariaroman.ro
Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650
Fax. 0233.741.604
E-mail: primaria@primariaroman.ro
Emitent: BIROUL JURIDIC-CONTENCIOS
Nr. 1578 din 25.01.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind respingerea unei plângeri prealabile
Analizând expunerea de motive și proiectul de hotărâre înaintate de dl.
Lucian-Ovidiu Micu, Primarul municipiului Roman, am constatat că acestea
îndeplinesc condițiile de legalitate și oportunitate.
Din punct de vedere al oportunității:
Prin H.C.L. nr. 288 din 21.12.2017 s–a aprobat modificarea H.C.L.
nr. 234/2017 prin care au fost aprobate impozitele și taxele locale pentru anul
2018, în sensul stabilirii unei cote aditionale de 20% în vederea majorarii unor
impozite si taxe locale pentru anul 2018 și modificării anexelor nr. 1, 4 si 5 ale
H.C.L. nr. 234 din 31.10.2017.
Împotriva hotărârii Consiliului Local nr. 288/2017 dl. Samson RaduConstantin a formulat plângere prealabilă, solicitând autorității emitente
revocarea actului administrativ adoptat.
Cum Hotărârea Consiliului Local nr. 288/2017 a intrat în circuitul civil și
a produs efecte juridice, autoritatea publică locală încasând, începând cu data de
08.01.2018, impozitele și taxele locale în baza H.C.L. nr. 288/2017, aceasta nu
mai poate fi revocată de autoritatea emitentă.
Din punct de vedere al legalității:
Potrivit art. 1, alin. (6) din Legea nr. 554/2004, legea contenciosului
admiistrativ, actul administrativ nu mai poate fi revocat de autoritatea emitentă
dacă a intrat intrat în circuitul civil și a produs efecte juridice.
Pe cale de consecință, organizarea juridică a vieții sociale implică în mod
necesar asigurarea unei stabilități a raporturilor juridice instituite în baza
normelor juridice, iar în realizarea acestei stabilități, principiul irevocabilității
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actelor administrative puse în executare sau a celor care au produs efecte
juridice este un principiu de aplicabilitate generală.
Astfel, prin consacrarea principiului irevocabilității actelor administrative
intrate în circuitul civil și care au produs efecte juridice, se limitează
posibilitatea organului administrativ de a reveni asupra actelor ce le-a emis,
acesta putându-le revoca numai până în momentul în care actele administrative
nu și-au produs efectele. În situația în care acest principiu ar fi interpretat în
sensul solicitat de petent, s-ar ajunge la situația în care după ce actul
administrativ a fost executat ori a intrat în sfera altor raporturi juridice, inclusiv
în circuitul civil producând alte efecte juridice, organul administrativ emitent săşi poată revoca actul, desfiinţând situaţiile juridice nou create, ceea ce este
inadmisibil, fiind contrar principiului stabilităţii raporturilor juridice şi ordinii de
drept.
Drept pentru care apreciez prezentul proiect de hotărâre ca fiind legal și
oportun.

Biroul Juridic-Contencios,
C.j. Corina-Ionela POPA
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