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Ședința publică din 22 iunie 2022 
Completul de judecată constituit din: 

    Președinte: ##### ######    
   Judecător:  ####### ###### 
  Judecător:  ####### ### 
             Grefier:     ####### ######  

Pe rol fiind soluționarea recursului în contencios administrativ declarat de recurenta-reclamantă #### 
#######, cu domiciliul procesual ales la Cab. av. ####### #### din Oradea, #### ##### ########## ### 
##, ### #, jud. Bihor în contradictoriu cu intimaţii-pârâţii Municipiul Oradea prin primar, Municipiul Oradea 
prin Direcţia Economică şi Consiliul Local al Municipiului Oradea, toţi cu sediul în Oradea, P-ţa Unirii nr. 1, 
#### #####, împotriva Sentinței nr. ###/CA din 21.02.2022 pronunțată de Tribunalul Bihor, având ca obiect: 
anulare act administrativ.  
La apelul nominal făcut în cauză se prezintă reprezentantul recurentei, lipsă – avocat ####### ####, în baza 
împuternicirii avocaţiale aflate la fila 7 dosar şi reprezentanta intimaţilor – consilier juridic ##### ### 
#####, în baza delegaţiei de reprezentare depuse la dosar. 
Procedura de citare este legal îndeplinită. 
S-a făcut referatul cauzei învederându-se instanței că recursul este legal timbrat cu suma de 100 lei 
reprezentând taxa judiciară de timbru, achitată prin chitanţa aflată la fila 33 dosar, precum și faptul că 
intimaţii au formulat întâmpinare în cauză, după care: 
Reprezentantul recurentei depune la dosar dovada cheltuielilor de judecată în cuantum de 1190 lei 
reprezentând onorariu avocaţial. 
Reprezentanta intimaţilor depune, la rândul său, la dosar un set de înscrisuri reprezentând situaţia statistică, 
din care se poate observa care este ponderea declarării categoriei de folosinţă a terenurilor. 
Faţă de înscrisurile depuse la acest termen la dosar de reprezentanta intimaţilor, reprezentanta recurentei 
precizează că acestea nu au relevanţă cu privire la speţa concretă. 
Instanţa pune în vedere reprezentantei intimaților să precizeze dacă înţelege să mai susţină excepţia nulităţii 
recursului, invocată prin întâmpinare. 
Reprezentanta intimatei arată că susţine excepţia nulităţii recursului astfel cum a fost aceasta invocată şi 
motivată, solicitând admiterea acesteia. 
Reprezentantul recurentei solicită respingerea excepţiei nulităţii recursului, precizând că, criticile aduse 
hotărârii atacate sunt prezentate detaliat în cuprinsul cererii de recurs, acestea încadrându-se în motivele de 
casare prevăzute de art. 488 Cod procedură civilă. 
Instanţa, deliberând asupra excepţiei nulităţii recursului, o respinge ca neîntemeiată, reţinând că, criticile 
aduse de recurentă hotărârii pronunţate de instanţa de fond se circumscriu motivului de casare prevăzut de 
art. 488 alin. 1 pct. 8 Cod de procedură civilă. 
Subsumat acestui motiv de casare, suplimentar faţă de aspectele invocate prin cererea de recurs, instanţa, din 
oficiu, pune în discuţia părţilor incidenţa în cauză a prevederilor art. 465 alin. 8 Cod fiscal, potrivit cărora 
schimbarea categoriei de folosinţă poate fi făcută în baza unei documentaţii cadastrale întocmită în acest sens 
şi, nefiind alte excepții, probleme prealabile sau cereri de formulat, instanța consideră cauza lămurită și 
acordă părților cuvântul asupra recursului, precum şi asupra chestiunii puse din oficiu în discuţia părţilor. 
Reprezentantul recurentei solicită admiterea recursului, casarea în tot a sentinței recurate ca fiind nelegală și, 
urmare a rejudecării, admiterea cererea de chemare în judecată, astfel cum aceasta a fost formulată și 
precizată, cu cheltuieli de judecată în primă instanţă şi recurs, constând în taxa judiciară de timbru şi onorariu 
avocaţial. 



Precizează că prima instanță, prin interpretarea greșită a normelor de drept material aplicabile, nu a ținut cont 
că actele administrative contestate au fost emise în mod nelegal, cu încălcarea prevederilor art. 23 pct. A lit. 
b) din Legea nr. 7/1996, conform cărora scoaterea din circuitul agricol a imobilelor situate în intravilanul 
aprobat potrivit legii se face prin autorizația de construire. În mod nelegal, prima instanță nu a ținut cont de 
faptul că reclamanta nu a solicitat autorizație de construire anterior emiterii Adresei nr. 472484/22.12.2020 și 
a H.C.L. nr. 896/2020, singura autorizație de construire deținută fiind doar cea pentru construcția de 28 mp și 
care este inclusă în CF la cei 120 mp, iar trecerea suprafeței integrale a terenului în categoria teren cu 
construcții s-a făcut în mod abuziv și nelegal, fără a exista o justificare legală pentru schimbarea categoriei 
de folosinţă a terenului proprietatea reclamantei.  
Reprezentanta intimaților solicită respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea ca temeinică şi legală a 
hotărârii pronunţate de instanţa de fond. 
Învederează instanţei că nu există temei legal pentru anularea actelor administrative atacate având în vedere 
că acestea au fost adoptate în considerarea unor acte normative cu forţă juridică superioară.  
Totodată, precizează că mențiunile în Registrul Agricol și Cartea Funciară privind categoria de folosință a 
terenului se fac în baza declarației proprietarului terenului și de multe ori s-a constatat că aceasta nu este în 
concordanță cu situația reală din teren. 
În ce priveşte terenul recurentei, urmare a verificărilor efectuate în evidenţele Instituţiei Arhitectului Şef, s-a 
constatat că pe acel teren a fost identificată și o a doua construcție, care nu a fost declarată de către recurentă. 
Despre această împrejurare face referire şi judecătorul fondului. 
În replică, reprezentantul recurentei precizează că nu este vorba despre o a doua construcție, nedeclarată de 
către recurentă, ci despre o anexă la construcția existentă, în dovedirea acestei susţineri depunând la dosar 
Certificatul de atestare fiscală nr. 150266 din 12.04.2022. 
Instanța rămâne în pronunțare asupra recursului. 

CURTEA DE APEL  
DELIBERÂND: 

Asupra recursului de faţă, 
Din examinarea lucrărilor din dosar, constată următoarele: 
1. Hotărârea primei instanţe 
Prin Sentința nr. ###/CA din 21.02.2022 Tribunalul Bihor a admis excepţia inadmisibilităţii, invocată de 
instanţă din oficiu şi, în consecinţă, a respins ca inadmisibile cererile de anulare a răspunsului nr. 
712/09.03.2021 şi a răspunsului nr. 158143/24.05.2021, emise de pârâtul Municipiul Oradea, în soluţionarea 
plângerilor prealabile formulate de reclamantă, a respins în rest, ca neîntemeiată, cererea de chemare în 
judecată astfel cum a fost completată de reclamanta #### ####### în contradictoriu cu pârâţii Municipiul 
Oradea – prin Primar, Municipiul Oradea – Direcţia Economică şi Consiliul Local al Municipiului Oradea, 
fără cheltuieli de judecată. 
Pentru a pronunța această sentință, instanța de fond a reținut că reclamanta #### ####### este proprietara 
imobilului teren intravilan în suprafaţă totală de 1.870 mp, situat în Municipiul Oradea, pe #### ####### 
### ###, #### #####, teren identificat în CF 174384 Oradea, cu număr cadastral 174384, astfel cum rezultă 
din extrasul de carte funciară depus la fila 26 din dosar. 
Prin HCL Oradea nr.896/26.11.2020, privind stabilirea impozitelor, taxelor şi tarifelor locale pentru anul 
2021, emisă de pârâtul Consiliul Local Oradea, la art.1 lit. B pct.6 s-a prevăzut că: „Începând cu 1 ianuarie 
2021, suprafețele de teren situate în zonele fiscale A și B pe care sunt edificate construcții se încadrează la 
categoria teren cu construcții conform prevederilor art. 23, alin. (3) din Legea 50/1991 a construcțiilor, 
respectiv art. 23, pct. A, lit. c) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare.” 
În baza acestei prevederi, pârâtul Municipiul Oradea a emis către reclamantă adresa nr.472484/22.12.2020, 
prin care i-a adus la cunoştinţă că terenul său, situat în Oradea, #### ####### ### ###, pe care este edificată 
o construcţie a fost reîncadrat, începând cu 01.01.2021, la categoria „teren cu construcţii”, arătându-se, 
totodată, că, în situaţia în care doreşte reintroducerea unei suprafeţe din terenul menţionat în circuitul agricol, 
trebuie să depună la Primăria Oradea, până la 31.03.2021, o cerere în acest sens, care să fie însoţită de câteva 
documente obligatorii (enumerate în adresă), în vederea analizării de către departamentele de specialitate din 
cadrul Primăriei Municipiul Oradea - Instituţia Arhitectului Şef şi ############## Registrul Agricol din 
cadrul Direcţiei Juridice. 
Atât împotriva actului administrativ cu caracter individual reprezentat de Adresa nr. 472484/22.12.2020, cât 
şi împotriva Hotărârii Consiliului Local Oradea nr. 896/26.11.2020, în ce privește art.1, lit.B, pct.6 al acestei 
hotărâri, reclamanta a formulat plângeri prealabile. 
Astfel, prin adresa nr.712/09.03.2021 a fost soluționată şi respinsă plângerea prealabilă formulată de 



reclamantă împotriva adresei nr. 472484/22.12.2020, iar prin adresa-răspuns nr. 158143/24.05.2021, a fost 
soluționată şi respinsă plângerea prealabilă, prin care reclamanta a solicitat revocarea în parte a HCL nr. 
896/2020. 
Analizând cu prioritate excepția inadmisibilității capetelor de cerere privind anularea adresei 
nr.712/09.03.2021, respectiv a adresei nr.158143/24.05.2021, prin care au fost respinse plângerile prealabile 
formulate de reclamantă împotriva actului administrativ nr.472484/22.12.2020 şi a HCL Oradea 
nr.896/26.11.2020, instanţa a reţinut că acestea nu reprezintă acte administrative. 
Pe fondul cauzei, în ce privesc solicitările de anulare a Adresei nr. 472484/22.12.2020 emisă de Primăria 
Oradea şi a prevederilor art.1 lit.B pct.6 din Hotărârii Consiliului Local Oradea nr. 896/26.11.2020, raportat 
la motivele de nelegalitate invocate de reclamantă, instanţa a reţinut că, urmare aplicării prevederilor art.1 
lit.B pct.6 din HCL nr. 896/26.11.2020, impozitul anual aferent terenului reclamantei, s-a modificat la suma 
de 1.403 lei, faţă de 126 lei, cât era în anul 2020. 
În drept, instanţa a reţinut că, în conformitate cu dispoziţiile art.463 alin.1 din Legea nr.227/2015, privind 
Codul fiscal, ”Orice persoană care are în proprietate teren situat în România datorează pentru acesta un 
impozit anual, exceptând cazurile în care în prezentul titlu se prevede altfel” 
Potrivit art.465 alin.1 din aceeaşi lege: ”Impozitul/Taxa pe teren se stabilește luând în calcul suprafața 
terenului, rangul localității în care este amplasat terenul, zona și categoria de folosință a terenului, conform 
încadrării făcute de consiliul local”. 
Încadrarea într-o anumită categorie de folosința a terenului conform Ordinului nr. 534/2001, privind 
aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general are drept temei dispozițiile art.23 din 
Legea nr.50/1991, care prevede că: ”(1) Intravilanul localităților se stabilește prin planurile generale de 
urbanism - PUG aprobate potrivit legii, 
(2) Ulterior aprobării Planului General de Urbanism - PUG - pot fi introduse în intravilanul localităților și 
unele terenuri din extravilan, numai în condiții temeinic fundamentate pe bază de planuri urbanistice zonale - 
PUZ aprobate potrivit legii. 
(3)Terenurile destinate construirii se scot din circuitul agricol, temporar sau definitiv, potrivit legii”. 
Aceste dispoziții legale se impun a fi coroborate cu prevederile art.112 din Ordinul 700/2014, privind 
aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară ce arată 
că: ”(1) Imobilele situate în intravilanul localităților, aprobat potrivit legii, prin PUG și/sau PUZ, pentru care 
a fost emisă autorizație de construire, sunt scoase din circuitul agricol prin efectul legii, înregistrându-se în 
evidențele de cadastru și carte funciară pentru întreaga suprafață, cu categoria de folosință curți-construcții, 
fără întocmirea în acest sens a unei documentații cadastrale de actualizare informații tehnice. (2) în cazul 
imobilelor menționate la alin. (1), scoaterea din circuitul agricol pentru o parte din suprafața imobilului se 
face în baza unei documentații cadastrale de actualizare informații tehnice, cu identificarea suprafeței de 
teren care își schimbă categoria de folosință în curți construcții”. 
În expunerea motivelor de nelegalitate invocate prin acţiunea pendinte, reclamanta a atătat, în primul rând, 
faptul că art.23 din Legea nr.50/1991, pe care se întemeiază H.C.L. 896/2020, face parte din Capitolul II al 
Legii nr.50/1991 şi nu ar fi aplicabil, deoarece nu se referă la proprietatea privată a cetăţenilor, ci la terenurile 
concesionate din proprietatea privată a statului şi/sau al unităţilor administrativ teritoriale în scop de 
construcţii. 
Instanţa a reţinut, însă, că, deşi formal, art.23 face parte din Capitolul II al Legii nr. 50/1991, se impune a se 
observa faptul că modalitatea şi procedura concesionării terenurilor prevăzute la art.13-19 din această lege, 
este reglementată la art.22 din Legea nr.50/1991, în timp ce art.23 reglementează la nivel general, modul de 
stabilire a intravilanului localităţilor prin PUG, aliniatul 3 din acest articol făcând referire la terenurile 
destinate construirii în general şi la proprietarul terenului, fără a se menţiona în mod expres că prin  aceste 
reglementări, s-ar fi avut în vedere doar proprietatea privată a statului şi/sau a unităţilor administrativ 
teritoriale. 
Astfel, instanţa nu a putut reţine că art.23 din Legea nr.50/1991, pe care se întemeiază H.C.L. nr.896/2020, 
nu ar fi aplicabil situaţiei terenurilor proprietate privată a cetăţenilor ci doar terenurilor concesionate din 
proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ teritoriale, astfel cum susţine reclamanta şi a 
înlăturat această apărare.  
În ce priveşte faptul că, potrivit susţinerilor reclamantei, schimbarea categoriei terenului s-ar fi făcut cu 
încălcarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate în dosarul nr.####/111/2016 al Tribunalului Bihor, instanţa de 
fond a constatat că, prin sentinţa nr.####/CA/2016 şi decizia nr.####/CA/2017 pronunţată de instanţa de 
recurs în dosarul nr.####/111/2016, s-a dispus în mod definitiv anularea adeverinţelor de atestare a categoriei 
de folosinţă a terenului nr.205716/20.12.2013 şi nr.66021/05.06.2013. În considerentele hotărârilor 
menţionate se arată însă faptul că cele două adeverinţe au fost emise în baza şi pentru executarea în concret a 
HCL nr.178/2013, impunându-se anularea lor, ca urmare a anulării definitive a HCL nr.178/2013, prin 



Sentinţa nr.###/02.03.2016 pronunţată în dosarul nr.####/111/2014*, deci ca urmare a anulării actului 
normativ în baza căruia au fost emise acele adeverinţe şi care îşi producea efectele şi în litigiul din dosarul 
nr.####/111/2016. 
În ce priveşte la dreptul legal al Consiliului Local Oradea de a schimba categoria de folosinţă a terenului, 
prin adoptarea art.1 lit.B pct.6 din HCL nr.896/26.11.2020 şi pretinsa neconcordanţă a acestei hotărâri de 
consiliu local cu prevederile Codului fiscal, instanţa a reţinut că, la art.1 lit. B pct.6 şi 7 din HCL Oradea 
nr.896/26.11.2020, s-a prevăzut că: „6. Începând cu 1 ianuarie 2021, suprafețele de teren situate în zonele 
fiscale A și B pe care sunt edificate construcții se încadrează la categoria teren cu construcții conform 
prevederilor art. 23, alin. (3) din Legea 50/1991 a construcțiilor, respectiv art. 23, pct. A, lit. c) din Legea nr. 
7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare. 
7. Până la 31 martie 2021, proprietarii terenurilor reîncadrate conform pct. 13 vor putea să depună cererea 
pentru redarea în circuitul agricol a unei părți din suprafața terenurilor așa cum este prevăzută de 
Regulamentul cuprins în Anexa nr. 52”. 
HCL Oradea nr.896/26.11.2020, a fost emisă în temeiul dispoziții legale mai sus citate, fiind aprobate măsuri 
privind terenurile din intravilan, situate în zonele fiscale A și B pe care sunt edificate construcții, Direcția 
Economică din cadrul Municipiului Oradea, reîncadrând din punct de vedere fiscal, începând cu data de 
01.01.2021, toate suprafețele de teren intravilan din zonele A și B pe care sunt edificate construcții la 
categoria teren cu construcții. În acest sens au fost notificaţi proprietarii terenurilor respective (inclusiv 
reclamanta), în privința posibilității reintroducerii în circuitul agricol a unei părți din suprafața de teren, 
conform procedurii aprobate prin Anexa 52 a Hotărârii Consiliului Local nr.896/2020, privind Regulamentul 
de reintroducere/redare în circuitul agricol a terenurilor situate în intravilanul Municipiului Oradea. 
Terenul reclamantei, situat în Oradea, #### ####### ######, pe care figura construită o cabană din lemn în 
suprafață construită desfășurată de 27,60 mp, a fost de asemenea reîncadrat, începând cu data de 01.01.2021, 
la categoria teren cu construcții, cu atât mai mult cu cât, în urma verificărilor ulterioare efectuate în 
evidențele Municipiului Oradea, pe acel teren a fost identificată și o a doua construcție, astfel cum rezultă din 
înscrisul de la fila 68 din dosar. 
Astfel, rezultă că pct. 6 și 7 din H.C.L. 896/2020, au fost adoptate în sensul verificării respectării cerințelor 
de urbanism și conformității documentației cu situația din teren și datele înscrise în evidentele Primăriei 
Oradea, pentru a se evita neconformităţile între datele înscrise în evidențele Primăriei Oradea - Registrul 
Agricol, Cartea Funciară şi situația faptică din teren. 
În considerarea dispoziții legale menţionate, instanța de fond a reținut că nu există nici un temei pentru 
anularea art.1 lit.B pct.6 din Hotărârea Consiliului Local nr.896/2020, privind stabilirea taxelor si impozitelor 
locale pentru anul 2021, întrucât în considerarea unor acte normative cu forță juridică superioară, autoritatea 
administrativă locală a aprobat măsuri privind terenurile din intravilan situate in zonele fiscal A şi B pe care 
sunt edificate construcții, cum este și situația reclamantei. 
Neîntemeiată a fost apreciată şi solicitarea de anulare a Adresei nr. 472484/22.12.2020, prin care i s-a adus la 
cunoştinţă reclamantei că terenul proprietatea acesteia din Oradea, #### ####### ######, a fost reîncadrat, 
începând cu 1 ianuarie 2021, la categoria "teren cu construcţii", în condiţiile în care, atât din Planul de 
amplasament şi delimitare a imobilului de la fila 28, cât şi din planșa depusă la fila 68 din dosar, rezultă că pe 
terenul identificat cu nr. cad 174384 înscris în CF nr.174384 Oradea, situat administrativ pe #### ####### 
###### din Oradea, proprietatea reclamantei, sunt edificate 2 construcții și nu există suprafețe destinate 
culturii agricole. 
Totodată, mențiunile în Registrul Agricol și Cartea Funciară privind categoria de folosință a terenului s-au 
făcut în baza declarației proprietarului terenului şi de multe ori aceasta nu este în concordanță cu situația 
reală din teren, motiv pentru care, în urma adoptării HCL nr. 896/2020 s-au solicitat documente cum ar fi 
fotografii care să releve construcția și curtea respectivă, fotografii cu suprafața de teren pentru care se 
solicitase reintroducerea în circuitul agricol. 
Sub acest ultim aspect, instanţa a reţinut că reclamanta avea posibilitatea reintroducerii în circuitul agricol a 
unei părţi din suprafața de teren, conform procedurii aprobate în anexa 52 a HCL nr.896/2020, astfel cum i s-
a şi comunicat prin adresa nr.472484/22.12.2020, prin depunerea la Primăria Municipiului Oradea, până la 
data de 31.03.2020, o cerere însoțită de mai multe documente obligatorii, astfel enumerate în adresa 
contestată. 
Doar după depunerea unei astfel de cereri, însoțită de documentele menționate, se putea analiza solicitarea 
proprietarului privind reintroducerea/redarea în circuitul agricol a unei părți din suprafața terenului, 
procedură pe care reclamanta nu a urmat-o. 
În ce priveşte contestarea de către reclamantă a Dispoziţiei nr.1656/10.08.2021 şi a Deciziei de impunere 
pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice nr.340634/18.05.2021, instanţa a reţinut că 
aceasta din urmă cuprinde şi obligaţia de plată a impozitului în suma de 1.403 lei în sarcina reclamantei #### 



#######, pentru terenul intravilan situat pe #### ####### ###### din Oradea, #### #####, în considerarea 
categoriei de folosință stabilite de consiliul local, iar la baza emiterii Deciziei de impunere pentru anul 2021 
nr.340634/18.05.2021, stau prevederile Codului fiscal şi Hotărârea Consiliului Local Oradea nr.896/2020, 
care este în vigoare şi îşi produce efectele juridice. 
2. Calea de atac exercitată în cauză 
Împotriva sentinței pronunţate de instanţa de fond, a declarat recurs recurenta-reclamantă #### #######, 
solicitând admiterea recursului, casarea în tot a sentinței recurate ca fiind nelegală și, în rejudecare, 
pronunțarea unei hotărâri noi prin care să se admită cererea de chemare în judecată, astfel cum aceasta a fost 
formulată și precizată, cu cheltuieli de judecată. 
In dezvoltarea motivelor de recurs, recurenta a arătat că prima instanță, prin interpretarea greșită a normelor 
de drept material aplicabile, nu a ținut cont că actele administrative contestate au fost emise în mod nelegal, 
cu încălcarea prevederilor art. 23 pct. A lit. b) din Legea nr. 7/1996, a pct. 70 alin. 1 și ale pct. 90 alin. 2 din 
Normele metodologice de aplicare ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și a art. 17 din 
Normele tehnice de completare a registrului agricol 21.04.2010, publicate în Monitorul Oficial nr. 
650/20.09.2010. 
De asemenea, prima instanță, printr-o interpretare subiectivă, a trecut peste faptul că art. 23 din Legea 
50/1991, pe care se bazează H.C.L. 896/2020 face parte din Capitolul II al Legii 50/1991, care se referă la 
terenurile concesionate din proprietatea privată a statului și/sau al unităților administrativ teritoriale în scop 
de construcții, și nu se referă la proprietatea privată a cetățenilor. 
Prima instanță, în mod nelegal, trece și peste faptul că schimbarea categoriei terenului s-a făcut și cu 
încălcarea hotărârilor judecătorești constând în Sentința nr. ####/CA/2016 a Tribunalului Bihor și a Deciziei 
nr. ####/CA/2017-R a Curții de Apel Oradea, ambele pronunțate în Dosar ####/111/2016, prin care s-a 
dispus în mod definitiv anularea adeverințelor de atestare a categoriei de folosință a terenului nr. 
205716/20.12.2013 și nr. 66021/05.06.2013, întrucât acestea atestau în mod nereal existența unui lot minim 
de 850 mp având categoria curți-construcții. 
Invocă recurenta prevederile art. 23 pct. A lit. b) din Legea nr. 7/1996, care stipulează că partea I, referitoare 
la descrierea imobilelor va cuprinde: suprafața imobilului, reieșită din măsurători cadastrale, destinația, 
adresa administrativă, categoriile de folosință și, după caz, construcțiile. Scoaterea definitivă și temporară din 
circuitul agricol a imobilelor situate în intravilanul aprobat potrivit legii se face prin autorizația de construire, 
iar la lit. c) se prevede că planul imobilului cu descrierea imobilului constituie anexa la partea I a cărții 
funciare, întocmită conform regulamentului aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al 
Agenției Naționale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
Față de cele arătate mai sus, consideră că, în mod nelegal, prima instanță nu a ținut cont de faptul că 
reclamanta nu a solicitat autorizație de construire anterior emiterii Adresei nr. 472484/22.12.2020 și a H.C.L. 
nr. 896/2020, singura autorizație de construire deținută fiind doar cea cu nr. 1012/11.09.2012 pentru 
construcția de 28 mp și care este inclusă în CF la cei 120 mp, iar trecerea suprafeței integrale a terenului în 
categoria teren cu construcții s-a făcut în mod abuziv și nelegal, la fel cum este și prevederea potrivit căreia 
proprietarul trebuie să solicite reintroducerea în circuitul agricol a unei suprafețe din terenul menționat, sens 
în care se solicită prezentarea mai multor documente obligatorii. 
Precizează că a anexat la plângerea prealabilă nr. 712/05.01.2021, încă o dată, toată documentația cerută prin 
adresa nr. 472484/22.12.2020, solicitând, totodată, respectarea hotărârilor judecătorești constând în Sentința 
nr. ####/CA/2016 a Tribunalului Bihor și a Deciziei nr. ####/CA/2017-R  a Curții de Apel Oradea, ambele 
pronunțate în Dosar ####/111/2016, precum și starea de fapt reflectată în CF 174384. 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevede stabilirea sarcinii fiscale conform situației reale, și nu o 
impozitare excesivă la o categorie de folosință superioară, în timp ce H.C.L. nr. 896/2020 în baza căreia s-a 
calculat impozitul contestat, impune ca sarcină fiscală supraimpozitarea, denaturând chiar definiția 
impozitului ca sarcină fiscală. 
Referitor la admiterea excepției inadmisibilității acțiunii cu privire la capetele de cerere privind anularea 
răspunsurilor la plângerile prealabile, a arătat că aceste înscrisuri au fost emise de instituțiile pârâtelor, prin 
care se resping plângerile prealabile, astfel că subsemnata fiind nemulțumită de răspunsurile primite m-am 
adresat instanței de contencios administrativ, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. 1 din Legea nr. 
554/2004. 
Față de probatoriul administrat în cauză, a solicitat admiterea cererii de recurs, casarea în tot a sentinței 
recurate ca fiind nelegală și, în rejudecare, admiterea cererii de chemare în judecată, astfel cum aceasta a fost 
formulată și precizată. 
În drept a invocat art. 488 alin. 1 pct. 8 Cod procedură civilă. 
3. Apărările formulate în cauză 
Intimaţii Municipiul Oradea prin Primar, Municipiul Oradea prin Direcția Economică și Consiliul Local al 



Municipiului Oradea, prin întâmpinare, au solicitat respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea ca 
temeinică şi legală a hotărârii pronunţate de instanţa de fond. 
Recurenta, prin calea de atac exercitată susține că prima instanță, printr-o interpretare subiectivă, a trecut 
peste faptul că art.23 din Legea nr.50/1991, pe care se fundamentează HCL nr.896/2020 face parte din 
Capitolul II al Legii nr.50/1991, ce se referă la terenurile concesionate din proprietatea privată a statului 
și/sau al unităților administrativ teritoriale în scop de construcții și nu se referă la proprietatea privată a 
cetățenilor. 
Sub acest aspect, au precizat că, în conformitate cu dispozițiile art.463 alin.1 din Legea nr. 227/2015, privind 
Codul fiscal, „orice persoană care are în proprietate teren situat în România datorează pentru acesta un 
impozit anual, exceptând cazurile în care în prezentul titlu se prevede altfel”. 
Potrivit art.465 alin.1 din aceeași lege: „impozitul/taxa pe teren se stabilește luând în calcul suprafața 
terenului, rangul localității în care este amplasat terenul, zona și categoria de folosință a terenului, conform 
încadrării făcute de consiliul local”. 
Astfel, încadrarea într-o anumită categorie de folosința a terenului conform Ordinului nr.534/2001, privind 
aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general are drept temei dispozițiile art.23 din 
Legea nr. 50/1991, ce prevede că: „(1) Intravilanul localităților se stabilește prin planurile generale de 
urbanism - PUG aprobate potrivit legii. 
Aceste dispoziții legale se impun a fi coroborate cu prevederile art. 112 din Ordinul 700/2014. 
Apreciază că în mod corect prima instanța a reținut în cuprinsul hotărârii atacate că, deși formal, art.23 face 
parte din Capitolul II al Legii nr.50/1991, se impune a se observa faptul că modalitatea și procedura 
concesionării terenurilor prevăzute la art.13-19 din această lege, este reglementată la art.22 din Legea 
nr.50/1991, în timp ce art.23 reglementează la nivel general, modul de stabilire a intravilanului localităților 
prin PUG, aliniatul 3 din acest articol făcând referire la terenurile destinate construirii în general și la 
proprietarul terenului, fără a se menționa în mod expres că prin aceste reglementări, s-ar fi avut în vedere 
doar proprietatea privată a statului și/sau a unităților administrativ teritoriale. 
În consecință, contrar susținerilor recurentei, consideră că în mod temeinic și legal instanța a concluzionat că 
nu poate reține că prevederile art.23 din Legea nr.50/1991, pe care se întemeiază H.C.L. nr.896/2020, nu ar fi 
aplicabile situației terenurilor proprietate privată a cetățenilor ,ci doar terenurilor concesionate din 
proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ teritoriale. 
Pe de altă parte, recurenta afirmă că prima instanță ar fi trecut în mod nelegal șt peste faptul că schimbarea 
categoriei terenului s-a făcut cu încălcarea hotărârilor judecătorești pronunțate în dosarul nr.####/111/2016. 
Consideră că aceste afirmații sunt nefondate, prima instanță constatând că, prin sentința nr.####/CA/2016 și 
decizia nr.####/CA/2017 pronunțată de instanța de recurs în dosarul nr.####/111/2016, s-a dispus în mod 
definitiv anularea adeverințelor de atestare a categoriei de folosință a terenului nr.205716/20.12.2013 și 
nr.66021/05.06.2013. 
În considerentele hotărârilor menționate s-a arătat însă faptul că cele două adeverințe au fost emise în baza și 
pentru executarea în concret a HCL nr.178/2013, impunându-se anularea lor, ca urmare a anulării definitive a 
HCL nr.178/2013, prin Sentința nr.###/02.03.2016 pronunțată în dosarul nr.####/111/2014*, deci ca urmare 
a anulării actului normativ în baza căruia au fost emise acele adeverințe si care își producea efectele si în 
litigiul din dosarul nr.####/111/2016. 
Pct. 6 și 7 din H.C.L. 896/2020, au fost adoptate în sensul verificării respectării cerințelor de urbanism și 
conformității documentației cu situația din teren și datele înscrise în evidentele Primăriei Oradea, pentru a se 
evita neconformitățile între datele înscrise în evidențele Primăriei Oradea - Registrul Agricol, Cartea 
Funciară și situația faptică din teren. 
Terenul recurentei, situat în Oradea, #### ####### ######, pe care figura construită o cabană din lemn în 
suprafață construită desfășurată de 27,60 mp a fost reîncadrat, începând cu data de 01.01.2021, la categoria 
teren cu construcții, cu atât mai mult cu cât, în urma verificărilor ulterioare efectuate în evidențele 
Municipiului Oradea, pe acel teren a fost identificată și o a doua construcție, astfel cum rezultă din înscrisul 
de la fila 68 din dosar. 
Prima instanță a reținut în mod corect ca fiind neîntemeiată și solicitarea de anulare a Adresei nr. 
472484/22.12.2020, prin care i s-a adus la cunoștință reclamantei-recurente că terenul proprietatea acesteia 
din Oradea, #### ####### ######, a fost reîncadrat, începând cu 1 ianuarie 2021, la categoria "teren cu 
construcții”, în condițiile în care, atât din Planul de amplasament şi delimitare a imobilului aflat la fila 28, cât 
şi din planşa depusă la fila 68 dosar, rezultă că pe terenul identificat cu nr. cad. 174384 înscris în CF nr. 
174384 Oradea, situat pe #### ######## ### ### din Oradea, proprietatea recurentei, sunt edificate două 
construcţii şi nu există suprafeţe destinate culturii agricole. 
Mențiunile în Registrul Agricol și Cartea Funciară privind categoria de folosință a terenului s-au făcut în 
baza declarației proprietarului terenului și de multe ori aceasta nu este în concordanță cu situația reală din 



teren, motiv pentru care, în urma adoptării HCL nr. 896/2020 s-au solicitat documente cum ar fi fotografii 
care să releve construcția și curtea respectivă, fotografii cu suprafața de teren pentru care se solicitase 
reintroducerea în circuitul agricol. 
Sub acest aspect, au reiterat faptul că recurenta avea posibilitatea reintroducerii în circuitul agricol a unei 
părți din suprafața de teren, conform procedurii aprobate în anexa 52 a HCL nr.896/2020, astfel cum i s-a și 
comunicat prin adresa nr.472484/22.12.2020, prin depunerea la Primăria Municipiului Oradea, până la data 
de 31.03.2020, a unei cereri însoțită de mai multe documente obligatorii, astfel enumerate în adresa 
contestată. 
Doar după depunerea unei astfel de cereri, însoțită de documentele menționate, se putea analiza solicitarea 
proprietarului privind reintroducerea/redarea în circuitul agricol a unei părți din suprafața terenului, 
procedură pe care recurenta nu a urmat-o. 
Pe de altă parte, contrar susținerilor recurentei, prima instanță în mod legal a reținut că nu există nici un 
temei pentru anularea art.1 lit.B pct.6 din Hotărârea Consiliului Local nr.896/2020, privind stabilirea taxelor 
si impozitelor locale pentru anul 2021, întrucât în considerarea unor acte normative cu forță juridică 
superioară, autoritatea administrativă locală a aprobat măsuri privind terenurile din intravilan situate in 
zonele fiscal A și B pe care sunt edificate construcții, cum este și situația recurentei. 
În drept, au invocat prevederile Legii nr.227/08.09.2015 privind Codul fiscal, Legea nr.207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, Legea nr. 554/2004, H.C.L. nr.896/2020 și NCPC. 
4. Soluţia instanţei de recurs 
Curtea, analizând recursul declarat constată următoarele: 
Recurenta-reclamantă a criticat soluția primei instanțe, de respingere a acțiunii ca nefondată, din perspectiva 
motivului de casare prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 8 Cod procedură civilă, invocând interpretarea și 
aplicarea greșită a dispozițiilor art. 23 din Legea nr. 50/1991 și nesocotirea art. 23 pct. A, lit. b) din Legea nr. 
7/1996 . 
Subsumat motivului de casare invocat de recurentă, Curtea a pus în discuția părților incidenţa în cauză a 
prevederilor art. 465 alin. 8 Cod fiscal, potrivit cărora schimbarea categoriei de folosinţă poate fi făcută în 
baza unei documentaţii cadastrale întocmită în acest sens. 
Analizând sentința prin prisma criticilor de nelegalitate invocate de recurentă și a celor puse în discuție din 
oficiu, Curtea constată că soluția pe fond se impune a fi  casată, fiind pronunțată cu interpretarea și aplicarea 
eronată a dispozițiilor de drept material aplicabile cauzei. 
Prin HCL Oradea nr. 896/26.11.2020, privind stabilirea impozitelor, taxelor şi tarifelor locale pentru anul 
2021, emisă de pârâtul Consiliul Local Oradea, la art.1 lit. B pct.6 s-a prevăzut că: „Începând cu 1 ianuarie 
2021, suprafețele de teren situate în zonele fiscale A și B pe care sunt edificate construcții se încadrează la 
categoria teren cu construcții conform prevederilor art. 23, alin. (3) din Legea 50/1991 a construcțiilor, 
respectiv art. 23, pct. A, lit. c) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare.” 
În baza acestui act administrativ a fost emisă adresa nr. 472484 din 22.12.2020, prin care i s-a comunicat 
recurentei-reclamante faptul că terenul său, situat în Oradea, #### ######## ### ###, în suprafață totală de 
1870 mp, pe care este edificată o construcție, a fost reîncadrat, începând cu 01.01.2021, la categoria ”teren cu 
construcții”. 
Anterior acestei modificări, potrivit extrasului CF nr. 174384 Oradea, terenul recurentei, pe care figurează 
edificată din anul 2013 o construcție cu suprafața construită la sol de 28 mp,  era încadrat în categoria ”curți 
construcții” în limita a 120 mp, iar diferența de 1750 mp avea categoria de folosință ”arabil”.  
În anul 2013, când a fost recepționată construcția înscrisă în CF, a fost întocmit Planul de amplasament și 
delimitare a imobilului nr. ##########, în care, la rubrica ”Date referitoare la teren”, figurează cele două 
categorii de folosință mai sus menționate. 
Prima instanță a stabilit că modificare dispusă prin art.1 lit. B pct.6 din HCL Oradea nr. 896/26.11.2020 este 
legală în raport cu dispozițiile art. 23 din Legea nr. 50/1991, art. 112 din Ordinul nr. 700/2014 și art. 465 alin. 
1 Cod fiscal. 
Analizând aceste considerente, pe care se sprijină soluția din dispozitiv, și care au fost criticate de recurentă, 
Curtea constată că nu sunt corecte. 
În ceea ce privește art. 23 alin. 3 din Legea nr. 50/1991, invocat de emitentul actului în justificarea încadrării, 
începând cu 01.01.2021, a terenurilor intravilane, pe care sunt edificate construcții, în categoria de folosință 
”teren cu construcții, Curtea, în dezacord cu prima instanță, constată că nu poate reprezenta temeiul 
modificării unilaterale  de către autoritatea publică locală a categoriei de folosință a terenurilor din 
intravilanul localității. 
În acest sens, se are în vedere că potrivit art. 23 alin. 3 din Legea nr. 50/1991, care este în vigoare din 
27.07.2012, ”Terenurile destinate construirii, evidențiate în intravilan, se scot din circuitul agricol, definitiv, 
prin autorizația de construire. În cazul în care proprietarul terenului dorește să scoată din circuitul agricol 



doar o parte din terenul deținut, pentru îndeplinirea acestei proceduri, autorizația de construire va fi însoțită 
de documentația tehnică cadastrală”. 
Totodată, art.112 din Ordinul 700/2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în 
evidențele de cadastru și carte funciară, prevede că  ”(1) Imobilele situate în intravilanul localităților, aprobat 
potrivit legii, prin PUG și/sau PUZ, pentru care a fost emisă autorizație de construire, sunt scoase din 
circuitul agricol prin efectul legii, înregistrându-se în evidențele de cadastru și carte funciară pentru întreaga 
suprafață, cu categoria de folosință curți-construcții, fără întocmirea în acest sens a unei documentații 
cadastrale de actualizare informații tehnice. (2)În cazul imobilelor menționate la alin. (1), scoaterea din 
circuitul agricol pentru o parte din suprafața imobilului se face în baza unei documentații cadastrale de 
actualizare informații tehnice, cu identificarea suprafeței de teren care își schimbă categoria de folosință în 
curți construcții”. 
Art. 465 alin. 8 Cod fiscal  stabilește faptul că ”Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile și 
terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum și schimbarea categoriei de folosință 
se pot face numai pe bază de documente, anexate la declarația făcută sub semnătura proprie a capului de 
gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei”. 
Din ansamblul acestor norme rezultă faptul că schimbarea de către autoritatea publică locală a categoriei de 
folosință a unui teren intravilan, din  ”agricol” în ”curți construcții”, se realizează cu prilejul emiterii unei 
autorizații de construire cu privire la terenul aflat în circuitul agricol și doar dacă proprietarul nu solicită 
scoaterea doar a unei părți din terenul deținut.  
De asemenea, rezultă faptul că proprietarul unui teren din intravilan, având categoria de folosință ”arabil”, 
poate solicita scoaterea din circuitul agricol a unei părți din suprafața terenului, în vederea edificării unei 
construcții, singura condiție fiind întocmirea unei documentații tehnice cadastrale. 
În aceste condiții, în lipsa unei cereri din partea proprietarului privind eliberarea unei autorizații de construire 
ori pentru schimbarea categoriei de folosință a terenului  sau în absența vreunei documentații tehnice 
cadastrale care să evidențieze o altă stare de fapt decât cea deja înregistrată în evidențele publice, schimbarea 
de către intimatul Consiliul Local al Municipiului Oradea a categoriei de folosință a unui teren din ”agricol” 
în ”curți construcții”, începând cu 01.01.2021, este lipsită de fundament legal. 
Nici prevederile art. 23, pct. A din Legea nr. 7/1996 nu pot justifica măsura contestată de recurenta-
reclamantă, întrucât acestea cuprind reglementări cu privire la cuprinsul Părții I a cărții funciare, lit. c) 
referindu-se la planul imobilului cu descrierea imobilului, care constituie anexa la partea I a cărții funciare. 
Așa cum a reținut și judecătorul fondului, potrivit art. 465 alin. 1 Cod fiscal, impozitul pe teren se stabilește 
luând în calcul suprafața terenului, rangul localității în care este amplasat terenul, zona și categoria de 
folosință a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local. 
Însă, cu ocazia încadrării, în raport cu principiul legalității care guvernează activitatea administrației publice, 
consiliul local are obligația de a respecta dispozițiile legale aplicabile operațiunilor ce stau la baza și care 
justifică  respectiva încadrare, în speță fiind vorba de operațiunea de schimbare a categoriei de folosință a 
terenului, care se poate face în condițiile mai sus menționate. 
Împrejurarea că a fost prevăzută și o procedură în urma căreia exista posibilitatea ca terenul să fie reintrodus 
în circuitul agricol, respectiv să fie reîncadrat la categoria de folosință ”agricol”, nu este de natură a valida 
legalitatea măsurii contestate în cauză, având în vedere lipsa vreunui fundament legal pentru aceasta. 
Curtea reține că potrivit actelor dosarului de fond, intimatul Consiliul Local al Municipiului Oradea a mai 
emis  o hotărâre de consiliu local cu reglementări asemănătoare celor atacate în prezenta cauză, respectiv 
HCL nr. 178/2013, care a fost anulată prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă (în dosarul nr. 
####/111/2014*), reținându-se, în esență, că obligarea contribuabililor de a depune documente în vedere 
analizării situației privind regimul construibil al terenurilor, sub sancțiunea calculării impozitelor în raport cu 
categoria ”curți construcții”,  contravine art. 258 alin. 7  Cod fiscal (norma regăsindu-se și în noul Cod fiscal-
art. 465 alin. 8). 
Astfel, în litigiul anterior menționat, s-a stabilit nelegalitatea unei proceduri care avea efecte similare cu 
măsura contestată în prezenta cauză și cu procedura din HCL 896/26.11.2020, de care se prevalează 
intimații-pârâți. 
Având în vedere considerentele mai sus expuse, care justifică reținerea nelegalității măsurii cuprinse la art.1 
lit. B pct.6 din HCL 896/26.11.2020, în baza art. 18 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, se va dispune anularea 
acesteia. 
În ceea ce privește adresa nr. 472484 din 22.12.2020, contestată de recurenta-reclamantă, Curtea constată că 
se impune și anularea acesteia, având în vedere că a fost emisă în baza dispozițiilor art.1 lit. B pct.6 din HCL 
896/26.11.2020, ce sunt nelegale potrivit considerentelor de mai sus, iar art. 1254 alin. 2 rap la art. 1325 Cod 
civil consacră principiul anulării actului subsecvent ca urmare a anulării actului inițial.  
De asemenea, instanța de control judiciar reține că, potrivit actelor de la dosarul de fond,  recurentei i-a fost 



eliberată o autorizație de construire la data de 11.09.2012, fiind întocmit și înregistrat în evidențele  OCPI 
Bihor un plan de amplasament și delimitare a imobilului, potrivit căruia din suprafața totală de 1870 mp, 120 
mp  este încadrată în categoria ”curți construcții”, iar diferența de 1750 mp are categoria de folosință 
”arabil”.  
În condițiile în care nu a fost emisă o altă autorizație de construire, nu se poate reține că se impune 
modificarea categoriei de folosință a terenului recurentei, în temeiul art. 23 alin. 3 din Legea nr. 50/1991, 
norma  care a fost în vigoare în momentul obținerii autorizației de construire pentru imobilul-construcție 
înscris în cartea funciară. 
Susținerea intimaților, potrivit căreia schimbarea categoriei de folosință ar fi justificată de împrejurarea că pe 
terenul recurentei ar fi fost edificată și o altă construcție decât cea pentru care există autorizație de construire, 
nu poate fi primită în reținerea legalității adresei contestate, având în vedere că aceasta a fost emisă în 
executarea măsurii cuprinse la art.1 lit. B pct.6 din HCL 896/26.11.2020, și nu ca urmare a faptului că s-ar fi 
constatat, în urma unei verificări concrete, o situație a imobilului contrară celei înregistrate în evidențele 
publice.  
Ca urmare a anulării adresei nr. 472484 din 22.12.2020, emisă de Direcţia Economică din cadrul primăriei 
Municipiului Oradea, în baza art. 1254 alin. 1 și 3 rap. la art. 1325 Cod civil, se va  dispune repunerea 
reclamantei în situația anterioară emiterii acesteia, întrucât nulitatea produce efecte retroactive, iar prestațiile 
efectuate în baza actului anulat trebuie restituite.  
Pentru toate aceste motive, Curtea, reținând incidența motivului de casare prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 8 
Cod procedură civilă, în baza art. 496 din același act normativ, va admite recursul formulat de recurenta-
reclamantă, va casa în parte sentința primei instanțe, și în urma rejudecării fondului  va admite în parte 
acțiunea reclamantei, va dispune anularea în parte a H.C.L. nr. 896 din 26.11.2020 cu privire la prevederile 
art. 1 lit. B punct 6, anularea adresei nr. 472484 din 22.12.2020 emisă de Direcţia Economică din cadrul 
primăriei Municipiului Oradea şi repunerea reclamantei în situaţia anterioară emiterii acesteia. 
Se va menține sentința sub aspectul soluției pronunțată asupra excepției inadmisibilității, care nu a fost 
criticată pe calea recursului. 
Reținând culpa procesuală a intimaților-pârâți, Curtea, în baza art. 453 alin. 1 Cod procedură civilă, îi va 
obliga să plătească recurentei-reclamante cheltuieli de judecată în fond și recurs, în cuantum de 2340 lei, 
constând în taxa timbru  fond și recurs (150 lei) și onorariu avocațial (1.000 lei- fond și 1190 lei-recurs) . 

PENTRU ACESTE MOTIVE 
ÎN NUMELE LEGII 
D E C I D E : 

Admite recursul declarat de recurenta-reclamantă #### #######, cu domiciliul procesual ales la Cab. av. 
####### #### din Oradea, #### ##### ########## ### ##, ### #, jud. Bihor în contradictoriu cu intimaţii-
pârâţii Municipiul Oradea prin Primar, Municipiul Oradea prin Direcţia Economică şi Consiliul Local al 
Municipiului Oradea, toţi cu sediul în Oradea, P-ţa Unirii nr. 1, #### #####, împotriva Sentinței nr. ###/CA 
din 21.02.2022 pronunțată de Tribunalul Bihor, pe care o casează în parte şi, rejudecând fondul: 
Admite în parte acţiunea formulată de reclamanta #### ####### în contradictoriu cu pârâţii Municipiul 
Oradea prin Primar, Municipiul Oradea prin Direcţia Economică şi Consiliul Local  al Municipiului Oradea. 
Dispune anularea în parte a H.C.L. nr. 896 din 26.11.2020 cu privire la prevederile art. 1 lit. B punct 6.
Dispune anularea adresei nr. 472484 din 22.12.2020 emisă de Direcţia Econmică din cadrul primăriei 
Municipiului Oradea şi repunerea reclamantei în situaţia anterioară emiterii acesteia. 
Obligă intimaţii să plătească în favoarea recurentei suma de 2340 lei cheltuieli de judecată. 
DEFINITIVĂ. 
 Pronunțată în ședință publică azi, 22 iunie 2022. 

 PREŞEDINTE,           JUDECĂTOR,           JUDECĂTOR,                GREFIER, 
 ##### ######            ####### ######            ####### ###              ####### ######

Red. #### -  I.M.-       01.07.2022 
Jud. #### - ##### V. 
Dact.#### - 6 ex.-      01.07.2022    



4 comunicări: 
- recurenta-reclamantă #### ####### - la domiciliul procesual ales - Cab. av. ####### #### din Oradea, 
#### ##### ########## ### ##, ### #, jud. Bihor  
- intimaţii-pârâţii Municipiul Oradea prin Primar, Municipiul Oradea prin Direcţia Economică şi Consiliul 
Local al Municipiului Oradea - toţi cu sediul în Oradea, P-ţa Unirii nr. 1, #### ###############


