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ROMÂNIA 

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE 
SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL     

    

Decizia nr. 3969 
                Dosar nr. ..../197/2018 

 
 

Şedinţa de la 13 septembrie 2019 
 Camera de Consiliu 

 
/ / / /  

 
 S-a luat în examinare, în Camera de Consiliu, conflictul negativ de 
competenţă ivit între Curtea de Apel Braşov – Secţia contencios administrativ şi 
fiscal, şi Judecătoria Braşov, în soluţionarea cauzei privind pe reclamantul B., şi 
pe pârâţii U.A.T. COMUNA CRISTIAN, DIRECŢIA GENERALĂ 
REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRAŞOV şi SERVICIUL 
TERITORIAL TREZORERIE RÂŞNOV. 
 Fără citarea părților, conform art.135 alin.4 C. proc. civ..    
 S-a făcut referatul cauzei de către magistratul asistent, după care,  

 

ÎNALTA CURTE,  
 
 

Asupra conflictului negativ de competenţă de faţă; 
 Din examinarea lucrărilor din dosar, constată următoarele: 

I. Circumstanţele cauzei 
1). Obiectul litigiului dedus judecăţii 
Prin cererea de validare a popririi înregistrată pe rolul Judecătoriei 

Braşov, la data de 19 februarie 2018, sub nr. ..../197/2018, reclamantul B., în 
contradictoriu cu pârâţii Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice 
Braşov, Serviciul Teritorial Trezorerie Râşnov şi U.A.T. Comuna Cristian, a 
solicitat: anularea actului de executare Anexa 2 la Ordinul Ministerului 
Finanţelor Publice nr. 2336/2011, denumit „Situaţia sumelor care se 
indisponibilizează din disponibilităţile/ creditele bugetare deschise şi neutilizate, 
existente în conturi la data de 01.02.2018”, înregistrat la Serviciul Teritorial 
Trezorerie Râşnov sub nr. 762/01.02.2018, şi, validarea popririi în dosarul 
execuţional nr. 119/2017 al B.E.J. „A.”.  

La termenul de judecată din 13.09.2018, instanţa a pus în vedere 
petentului să formuleze în scris precizări cu privire la temeiul legal al petitului 1 
al acţiunii, cu solicitarea de a depune la dosar actul a cărui nulitate se solicită, cu 
arătarea cauzei de nulitate pe care o invocă. 
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Petentul a formulat precizări, la solicitarea instanţei (f. 113– 114), arătând 
că solicită anularea anexei nr. 2, întocmită de debitoarea U.A.T. Comuna 
Cristian, prin care aceasta a sustras popririi sumele supuse executării silite în 
temeiul unei hotărâri definitive, invocând art. 6 paragraful 1 din CEDO, art. 1 
din Protocolul nr. 1 adiţional al CEDO, art. 13 CEDO, art. 1403 Cod civil. 

2) Hotărârile care au generat conflictul negativ de competenţă 
2.1). Prin sentinţa civilă nr. 9662/2018 din 29 octombrie 2018, 

Judecătoria Braşov a admis excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei 
Braşov, invocată din oficiu, şi a declinat în favoarea Tribunalului Bucureşti 
petitul privind „anulare act”, constând în „Situaţia sumelor care se 
indisponibilizează din disponibilităţile/ creditele bugetare deschise şi neutilizate 
existente în conturi la data de 01.02.2018” (anexa nr. 2 la Ordinul M.F.P. nr. 
2336/2011), înregistrată la Serviciul Teritorial Trezorerie Râşnov sub nr. 
762/01.02.2018, formulat de petenta S.C. B. S.R.L., în contradictoriu cu 
intimaţii Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Serviciul 
Teritorial Trezorerie Râşnov şi U.A.T. Cristian; a dispus disjungerea cauzei și 
formarea unui nou dosar având ca obiect „validare poprire”, cu privire la petitul 
vizând validarea popririi în Dosarul execuţional nr. 119/2017 al B.E.J. „A.”, 
urmând a fi executate copii de pe actele prezentului dosar şi ale dosarului de 
executare silită ataşat la dosar, şi a stabilit termen de judecată în dosarul nou 
format pentru data de 06.12.2018, sala J1, ora 9.00, pentru când se citează 
părțile.  
 În motivarea acestei hotărâri, Judecătoria a reţinut că actul a cărui anulare 
se solicită, astfel cum rezultă din cererea formulată şi precizările petentei, constă 
în înscrisul „Situaţia sumelor care se indisponibilizează din disponibilităţile/ 
creditele bugetare deschise şi neutilizate existente în conturi la data de 
01.02.2018” (anexa nr. 2 la Ordinul M.F.P. nr. 2336/2011), înregistrată la 
Serviciul Teritorial Trezorerie Râşnov sub nr. 762/01.02.2018, depus la fila 16 
dosar, în continuare, fiind reţinută definiţia actului administrativ de la art. 2 alin. 
1 lit. c) din Legea nr. 554/2004, şi prevederile art. 1 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 
554/2004.  

A mai reţinut instanţa că petenta a invocat, prin cererea de chemare în 
judecată şi precizările formulate în dosar, o vătămare adusă intereselor sale prin 
emiterea actului menţionat, înregistrat sub nr. 762/01.02.2018 la Serviciul 
Trezorerie Râşnov şi, deşi petenta a formulat petitul privind anulare act în cauza 
având ca obiect „validare poprire”, instanţa a reţinut că acesta reprezintă un petit 
principal de cerere, asupra căruia nu se poate pronunţa decât instanţa 
competentă, stabilită de dispoziţiile art. 10 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 554/2004. 

Prin sentinţa civilă nr. 250/2019 din 21.01.2019, s-a admis excepţia 
necompetenţei materiale a Tribunalului Bucureşti – Secţia a II-a de Contencios 
Administrativ şi Fiscal şi, pe cale de consecinţă, s-a declinat cauza privind pe 
creditor B. şi pe debitor Unitatea Administrativ- Teritorială Comuna Cristian – 
prin Primar, terţ poprit Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov 
şi Terţ Poprit Serviciul Teritorial Trezorerie Râşnov, având ca obiect anulare act 
administrativ, în favoarea Curţii de Apel Braşov. 
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Pentru a pronunţa această sentinţă, Tribunalul Bucureşti a reţinut că 
cererea de chemare în judecată a fost formulată la data de 19.02.2018, moment 
la care nu era încă în vigoare Legea nr. 212/2018, care a intrat în vigoare la data 
de 02.08.2018, Tribunalul fiind necompetent sub dublu aspect, atât teritorial, cât 
şi material, reţinându-se, totodată, că întreaga motivare a Judecătoriei Braşov se 
bazează pe texte legale care nu erau în vigoare la momentul înregistrării cererii 
de chemare în judecată. Or, potrivit art. 25 alin. 2 c. proc. civ. procesele în curs 
de judecată rămân suspuse regulilor de competenţă potrivit legii sub care au 
început. 

Tribunalul a remarcat faptul că reclamanta a optat pentru instanţa de la 
sediul pârâtului, astfel că instanţele de pe raza judeţului Braşov sunt competente, 
respectiv Tribunalul Braşov ar fi fost competent să soluţioneze cauza prin 
raportare la dispoziţiile reţinut de judecătorie. 

Pe de altă parte, s-a reţinut, litigiul de faţă are natura juridică a unui 
litigiu bugetar, solicitându-se anularea actului de executare Anexa 2 la 
Ordinul M.F.P. nr. 2336/2011, denumit „Situaţia sumelor care se 
indisponibilizează din disponibilităţile/ creditele bugetare deschise şi neutilizate 
existente în conturi la data de 01.02.2018” emis în baza anexei nr. 2 la Ordinul 
MFP nr. 2336/2011. 

Ordinul M.F.P. nr. 2336/2011 reglementează procedura privind modul de 
punere în aplicare a prevederilor art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 
22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, 
stabilite prin titluri executorii, aprobată cu completări prin Legea nr. 
288/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de către unităţile 
teritoriale ale Trezoreriei Statului, în calitate de terţ poprit. 

Prin solicitarea de anulare a situaţiei se urmăreşte analiza 
distribuţiei veniturilor şi cheltuielilor comunei, implicit o analiză a 
contribuţiilor, taxelor şi impozitelor Comunei Cristian. Cum suma vizată 
de contestaţie este în cuantum de 7.423.067,06 lei, respectiv venituri 
2.079.295,14 lei, sume ce depăşesc 1.000.000 lei în sensul art. 10 alin. 1 
din Legea nr. 554/2004, competenţa aparţine Curţii de Apel Braşov, 
instanţa de la sediul autorităţii pârâte, cum a ales reclamanta. 

Chiar şi în ipoteza absurdă în care s-ar aprecia că Tribunalul 
Bucureşti este competent teritorial şi material, a considerat că nu poate fi 
ignorat faptul că, în concret, contestaţia actului administrativ intitulat 
Situaţie constituie un act de executare silită, competentă fiind 
Judecătoria Braşov. 

Situaţia a fost emisă în baza Ordinului M.F.P. nr. 2336/2011 care 
reglementează procedura privind modul de punere în aplicare a prevederilor 
art. 1 din O.G. nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale 
instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, aprobată cu completări 
prin Legea nr. 288/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de către 
unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, în calitate de terţ poprit, iar 
conform art. 3 din O.G. nr.22/2002, act în baza căruia a fost emis Ordinul 
M.F.P. nr. 2336/2011 executarea silită are loc conform procedurii civile: 
potrivit Codului de procedură civilă. 
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În acest mod, a apreciat Tribunalul că orice analiză privind 
executarea silită intră în competenţa judecătoriei, ca instanţă de 
executare. 

2.2). La data de 29 martie 2019, cauza a fost înregistrată pe rolul Curţii de 
Apel Braşov – Secţia contencios administrativ şi fiscal, iar prin sentinţa nr. 
48/2019 din 16 aprilie 2019, a admis excepţia necompetenţei materiale a Curţii 
de Apel Braşov, invocată din oficiu; a declinat competenţa de soluţionare a 
cererii formulate şi precizate de creditoarea B. S.R.L., în contradictoriu cu 
debitorul U.A.T. Comuna Cristian şi terţii popriţi Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Braşov şi Serviciul Teritorial Trezorerie Râşnov, în favoarea 
Judecătoriei Braşov; a suspendat din oficiu judecata cauzei şi a sesizat Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie– Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal, pentru 
soluţionarea conflictului negativ de competenţă ivit între Judecătoria Braşov şi 
Curtea de Apel Braşov. 

Pentru a se pronunţa astfel, Curtea de Apel Braşov a reţinut, în esenţă, 
următoarele: 

Analizând natura juridică a adresei nr. 773/01.02.2018 emisă de U.A.T. 
Comuna Cristian şi înregistrată sub nr. 762/01.02.2018 la Serviciul Trezorerie 
Râşnov, instanţa reţine că aceasta nu are natura juridică a unui act administrativ, 
emis în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii, de 
natură a da naştere, a modifica sau a stinge raporturi juridice, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 2 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 554/2004, ci reprezintă o adresă emisă 
de debitorul U.A.T. Comuna Cristian în cadrul executării silite ce formează 
obiectul dosarului execuţional nr. 119/2017 al Biroului Executorului Judecătoresc 
A., adresă prin care U.A.T. Comuna Cristian comunică faptul că nu are sume de 
indisponibilizat conform anexei nr. 2 din Ordinul Ministrului Finanţelor Publice 
nr. 2336/2011. 

Aşadar, adresa înregistrată la Serviciul Trezorerie Râşnov sub nr. 
762/01.02.2018 a fost emisă de către debitorul U.A.T. Comuna Cristian în 
cadrul procedurii de punere în aplicare a prevederilor art. 1 din O.G. nr. 22/2002 
privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin 
titluri executorii, de către unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului în calitate 
de terţ poprit (procedură aprobată prin Ordinul M.F.P. nr. 2336/2011), astfel că 
revine instanţei de executare competenţa de a analiza legalitatea acestui act, 
precum şi consecinţele juridice ale emiterii acestuia, în privinţa procedurii de 
executare derulată. 

De altfel, şi Tribunalul Bucureşti - Secţia a II-a, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal a reţinut, în considerentele sentinţei civile nr. 
250/21.01.2019, că, în concret, actul intitulat Situaţie reprezintă un act de 
executare silită, fiind un act emis în baza procedurii de executare prevăzute de 
Ordinul M.F.P. nr. 2336/2011 şi care, în conformitate cu dispoziţiile art. 3 din 
O.G. nr. 22/2002, revine spre competentă analiză Judecătoriei, ca instanţă de 
executare. 

II. Soluţia şi considerentele Înaltei Curţi asupra regulatorului de 
competenţă 
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Analizând actele și lucrările dosarului, constatând că, în cauză, există un 
conflict negativ de competență, în sensul art.133 alin.2 Noul Cod procedură 
civilă, ivit între cele două instanțe care s-au declarat deopotrivă necompetente să 
judece pricina, Înalta Curte reține următoarele: 
 Potrivit art.133 alin.2 Noul C.pr.civ., există conflict negativ de 
competență când două sau mai multe instanțe şi-au declinat reciproc competenţa 
de a judeca acelaşi proces.  
 Verificând dacă sunt întrunite cerințele acestui text, în vederea emiterii 
regulatorului de competență, Înalta Curte constată că cele două instanțe- 
Judecătoria Braşov şi Curtea de Apel Braşov - s-au declarat, deopotrivă, 
necompetente, prin hotărâri fără nicio cale de atac, că declinările de competență 
între instanțele sesizate sunt reciproce și că, cel puțin una dintre cele două 
instanțe este competentă să soluționeze cauza. 

Fiind îndeplinite condiţiile anterior evocate, Înalta Curte va proceda la 
soluţionarea prezentului conflict de competenţă prin emiterea regulatorului de 
competenţă, în temeiul art. 135 C. proc. civ., în raport cu obiectul cauzei, 
precum şi cu dispoziţiile legale incidente, stabilind competenţa soluţionării 
cauzei în favoarea Judecătoriei Braşov, pentru următoarele considerente: 

Delimitarea atribuţiilor instanţelor se realizează în cadrul celor două 
forme ale competenţei, materială şi teritorială. 

Competenţa materială, privită sub aspectul ei funcţional, stabileşte 
ierarhia pe linie verticală a diferitelor categorii de instanţe- judecătorii, tribunale, 
curţi de apel şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - care desfăşoară activitate de 
fond, respectiv de control judiciar ordinar sau extraordinar. 

Sub aspect procesual, competenţa materială determină, în funcţie de 
obiectul, natura şi valoarea litigiului, cauzele ce pot fi soluţionate numai de 
anumite categorii de instanţe. 

În ceea ce priveşte competenţa teritorială, respectiv delimitarea 
competenţei între instanţe de acelaşi grad, Codul de procedură civilă cuprinde 
norme cu caracter dispozitiv şi norme cu caracter imperativ. 

În principiu, normele de competenţă teritorială sunt norme juridice de 
ordine privată, cu excepţia situaţiilor în care au fost instituite norme de 
competenţă teritorială exclusivă, de ordine publică. 

Din actele şi lucrările dosarului, rezultă că, prin cererea formulată, 
reclamantul B. a solicitat, în contradictoriu cu pârâţii Direcţia Generală 
Regională a Finanţelor Publice Braşov, Serviciul Teritorial Trezorerie Râşnov şi 
U.A.T. Comuna Cristian, să se dispună: anularea actului de executare Anexa 2 la 
Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2336/2011, denumit „Situaţia 
sumelor care se indisponibilizează din disponibilităţile/ creditele bugetare 
deschise şi neutilizate, existente în conturi la data de 01.02.2018”, înregistrat la 
Serviciul Teritorial Trezorerie Râşnov sub nr. 762/01.02.2018, şi validarea 
popririi în dosarul execuţional nr. 119/2017 al B.E.J. „A.”.  
 Obiectul cauzei îl constituie, aşadar, o cerere de validare poprire şi de 
anulare a unui act de executare, în cadrul unei proceduri speciale privind 
executarea silită a instituţiilor publice conform art. 2 şi 3 din Ordonanţa 
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Guvernului nr. 22/2002, care conţine reglementări privind executarea prin 
poprire a conturilor instituţiilor publice deschise la Trezoreria Statului.   
 Or, astfel cum dispun prevederile art. 3 din Ordonanţă, „În cazul în care 
instituţiile publice nu îşi îndeplinesc obligaţia de plată în termenul prevăzut la 
art. 2, creditorul va putea solicita efectuarea executării silite potrivit Codului de 
procedură civilă şi/sau potrivit altor dispoziţii legale aplicabile în materie”. 
 Aşadar, revine instanţei de executare competenţa de a analiza şi a dispune 
asupra capătului de cerere privind anularea actului de executare Anexa 2 la 
Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2336/2011, denumit „Situaţia 
sumelor care se indisponibilizează din disponibilităţile/ creditele bugetare 
deschise şi neutilizate, existente în conturi la data de 01.02.2018”, înregistrat la 
Serviciul Teritorial Trezorerie Râşnov sub nr. 762/01.02.2018- care, în speţă, 
este Judecătoria Braşov. 

Acest act nu se circumscrie noţiunii de act administrativ unilateral cu 
caracter normativ sau individual, astfel cum este definit prin art. 2 lit. c) din 
Legea nr. 554/2004, nefiind de interes public, nu prestează un serviciu în regim 
de putere publică, pentru ca să fie atrasă competenţa instanţei de contencios 
administrativ şi, deşi este emis de o autoritate publică în sensul definit de lege 
prin lit. b), instituţia emitentă nu acţionează în regim de putere publică, scopul 
emiterii nu îl constituie producerea de efecte juridice de sine- stătătoare, 
specifice dreptului administrativ, ci- în speţă, este o situaţie privind sumele care 
se indisponibilizează.  

Pentru considerentele arătate, adresa nr. 773/01.02.2018 emisă de U.A.T. 
Comuna Cristian şi înregistrată sub nr. 762/01.02.2018 la Serviciul Trezorerie 
Râşnov nu întruneşte elementele unui act administrativ, fiind unul de natură 
civilă, care ţine de efectuarea executării silite, sens în care, competenţa în 
soluţionarea cererii accesorii aparţine instanţei de executare de drept comun în 
materie civilă, cu plenitudine de competenţă, potrivit art. 651 alin. 1 C. proc. 
civ., şi anume Judecătoriei Braşov. 

Temeiul legal al soluţiei  
Pentru considerentele arătate mai sus, în aplicarea prevederilor art. 3 din 

O. G. nr. 22/2002, coroborat cu art. 651 alin.1 C. proc. civ., prin raportare la cele 
ale art. 135 alin. 4 C. proc. civ., Înalta Curte urmează a stabili competenţa 
materială de soluţionare a cauzei, în primă instanţă, în favoarea Judecătoriei 
Braşov. 

Văzând și dispozițiile art.135 C. proc. civ., 
 

PENTRU ACESTE MOTIVE 

ÎN NUMELE LEGII 
DECIDE: 

 
 Stabileşte competenţa de soluţionare a cauzei privind pe reclamantul B. şi 
pârâţii U.A.T. Comuna Cristian, Direcţia Generală Regională a Finanţelor 
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Publice Braşov şi Serviciul Teritorial Trezorerie Râşnov, în favoarea 
Judecătoriei Braşov.   
 Definitivă.  

   Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 13 septembrie 2019. 


