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Avocatul Poporului, prima acţiune în contencios administrativ de la 
înfiinţarea Serviciului în cadrul instituţiei-Acţiunea în anularea unei 

Hotărâri a Consiliului Local Balş privind încadrarea terenurilor intravilane 
pe zone în cadrul oraşului 

 
 

 
 Avocatul Poporului a formulat către Tribunalul Olt o acţiune în anularea Hotărârii 

Consiliului Local al Oraşului Balş nr. 142/23.12.2013 privind încadrarea terenurilor 

intravilane pe zone în cadrul oraşului Balş prin care a solicitat instanţei următoarele: 

- Admiterea acţiunii astfel cum a fost formulată, şi pe cale de consecinţă anularea 

actului administrativ menţionat mai sus şi repararea pagubei cauzate de măsura dispusă 

prin hotărârea menţionată ; 

      - Suspendarea efectelor actului administrativ până la soluţionarea definitivă a 

prezentei acţiuni 

 

 Avocatul Poporului a formulat această acţiune în numele unui cetăţean, care prin 

petiţia nr. 54 din 19 ianuarie 2015, înregistrată la Biroul Teritorial Craiova, a semnalat faptul 

că, prin Hotărârea Consiliului Local Balş nr. 142/23.12.2013 s-a aprobat schimbarea 

încadrării zonale a străzii unde locuieşte, de la zona C la zona A, în urma acestei schimbări 

majorându-se impozitele şi taxele locale pentru anul 2015. În solicitarea adresată Avocatului 

Poporului, petentul a mai precizat faptul că proprietatea sa se învecinează cu cimitirul 

oraşului, calea ferată şi cu groapa de gunoi a cartierului, motiv pentru care consideră că 

aceasta nu poate fi încadrată în zona A de impozitare, cu atât mai mult cu cât lucrarea de 

asfaltare a străzii este incomplet realizată şi nu corespunde standardelor pentru încadrarea în 

zona centrală a oraşului. 

 

 În cadrul acţiunii transmise Tribunalului Olt, Avocatul Poporului a constatat că din 

prevederile art. 2471 din titlul IX capitolul I Cod fiscal pct. 4 alin. (1) şi pct. 6 alin. (1) şi (2) 

ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, reiese în 

mod clar că asemenea hotărâri se emit doar în luna mai, pentru anul fiscal următor. Or, 
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din documentele examinate reiese că Hotărârea Consiliului Local nr. 142 a fost emisă de 

către autoritate în luna decembrie 2013, pentru anul fiscal următor, respectiv anul 2014, 

cu încălcarea prevederilor legale mai sus menţionate. Prin urmare, neadoptarea de 

modificări ale delimitării zonelor în cursul lunii mai, corespunde menţinerii delimitării 

existente a zonelor pentru anul fiscal următor, aspect care conduce fără echivoc la 

anularea actului administrativ pentru nelegalitate, respectiv pentru nerespectarea 

dispoziţiilor legale mai sus menţionate. 

 

 Prin aceeaşi acţiune în anulare, Avocatul Poporului a solicitat instanţei să i se pună în 

vedere Primăriei Oraşului Balş să depună la dosarul cauzei întreaga documentaţie care a 

stat la baza elaborării Hotărârii Consiliului Local 142/23.12.2013, cu precizarea 

motivelor adoptării unei astfel de hotărâri. Necesitatea administrării acestei probe, alături 

de motivaţia adoptării unei astfel de hotărâri, rezidă în faptul că nu se justifică măsurile 

adoptate cu privire la încadrarea zonală a respectivei străzi de la zona C la zona A, iar în 

situaţia raportată de petent, singura justificare ce poate fi găsită este majorarea nejustificată 

a impozitelor şi taxelor locale, în baza unei hotârâri care încalcă dispoziţiile legale in 

vigoare. 

 

 Mai multe detalii privind motivarea Acţiunii în anulare formulate de către Avocatul 

Poporului pot fi găsite pe site-ul instituţiei, www.avp.ro la secţiunea “Contencios 

administrativ”.   

 

 

 
Matei Vîrtosu                                                                                 8 iulie 2015       
Purtător de cuvânt, 
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