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Către CONSILIUL LOCAL AL MUN FAGARAS

UNITATEA ADMINISTRATIVA A MUN FAGARAS 

Subsemnatul Av TÎRU SORIN, in calitate de titular al Cabinetului de Avocat Tîru Sorin5 7 9
cu sediul in Jud Braşov, Com Prejmer Str. Mare nr. 860 tel 0729354035 in calitate de 
aparator ales al Consiliului Local al Mun. Fagaras in cadrul ds nr. 3564/62/2021 formulez 
prezenta

Adresa prin care intelegem sa va comunicam :

1. Subsemnatul Av Tiru Sorin asigur reprezentarea in cadrul ds nr. 3564/62/2021 aflat pe 
rolul Tribunalului Braşov pentru Consiliul Local al Mun. Fagaras.

2. conform art 1 din HCL nr. 271/2021 s-a prevăzut transmiterea unei informări in termen 
de 5 zile de la data fiecărui termen de judecata

3. La termenul din 03.02.2022 din ds nr. 3564/62/2021 aflat pe rolul Tribunalului Braşov 
dosar avand ca obiect acţiunea formulata de BLEBEA MARIA MADALINA, STOIA 
ELENA-LILIANA, GHEORGIIE AURICA, TRAMBITAS MONICA, STOICA 
CAMELIA-MARIA, PETRASCU DELIA ELENA, TATOMIR MANUELA ADRIANA, 
STOLNICEANU ELENA ADRIANA, BACI LA ALINA,HORNOIU LAURA MARIA, 
COMANICI MARIA, SOVAILA LILIANA, HORGA ELENA ADRIANA,DABISTE 
MARIOARA COSMINA, SBURATURA CRISTINA MARIA, PRECUP RODICA 
MARIOARA ,prin Avocat BURCUTA PARASCHIV in contradictoriu cu Consiliul Local al 
Mun. Fagaras s-au dispus următoarele :

a) am depus nota de şedinţa insotita de practica judiciara prin care am solicitat respingerea 
acţiunii cu cheltuieli de judecata parţiale, respectiv onorariul achitat pana in prezent

b) s-a verificat competenta instanţei respectiv a Tribunalului Braşov;

c) din partea reclamanţilor nu s-a prezentat nimeni deşi in cauza procedura era legal 
indeplinita (dna Av Burcuta nu s-a prezentat si nici nu a depus vreo cerere de amanare.

d) In vederea respectării dreptului de aparare s-a acordat nou termen de judecata la data de 
17.03.2022 ora 10:00.
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4. Va rog sa achitaţi factura fiscala CATS nr 165 din 01.02.2022 pentru diferenţa de 
onorariu, respectiv transa nr. 2 din onorariu in cuantum de 2250 de lei (50 % din onorariu ) 
conform contractului de asistenta juridica BV200204/2021 (prin contract s-a prevăzut 
achitarea in 2 transe, urmând ca achitarea integrala sa se realizeze cu 5 zile inainte de 
termenul la care părţile apreciaza ca vor avea dezbaterile pe fond astfel incat onorariul sa 
poate fi solicitat cu titlu de cheltuielile de judecata). Prin HCL nr. 271 din 04.11.2021 s-a 
prevăzut faptul ca " cheltuielile necesare in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari 
vor fi suportate din bugetul local al Mun. Fagaras.

5. Va solicitam sa achitaţi onorariul in contul menţionat in Factura Fiscala respectiv si sa ne 
comunicaţi prin e-mail dovada plaţii in vederea depunerii la termenul din 03.02.2022 cu titlu 
de cheltuieli de judecata. Precizam faptul ca ulterior inchiderii dezbaterilor nu mai pot fi 
depuse alte inscrisuri in cauza.

CABINET DE AVOCAT TÎRU SORIN3

LIBRA INTERNET BANK S.A

IBAN RO30BREL 0002 0006 4092 0100

Cabinet Avocat Tiru Sorin, Cod fiscal 27001482, sediul Corn Prejmer Str. Mare nr. 860 Jud 
Braşov

Ataşat prezentei

- Nota de şedinţa

- Facture fiscala pentru diferenţa de onorariu 

Va mulţumesc

AVOCAT TIRU SORIN pentru Consiliul Local al Mun. Fagaras.
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Către CONSILIUL LOCAL AL MUN FAGARAS

UNITATEA ADMINISTRATIVA A MUN FAGARAS

Subsemnatul Av ŢÎRU SORIN, in calitate de titular al Cabinetului de Avocat 
Ţîru Sorin cu sediul in Jud Braşov, Com Prejmer Str. Mare nr. 860 tel 
0729354035 in calitate de aparator ales al Consiliului Local al Mun. Fagaras in 
cadrul ds nr. 3564/62/2021 formulez prezenta

ADRESA DE INFORMARE

Adresa prin care înţelegem sa va comunicam :

1. Subsemnatul Av Tiru Sorin asigur reprezentarea in cadrul ds nr. 
3564/62/2021 aflat pe rolul Tribunalului Braşov pentru Consiliul Local al 
Mun. Fagaras.

2. conform art 1 din HCL nr. 271/2021 s-a prevăzut transmiterea unei 
informări in termen de 5 zile de la data fiecărui termen de judecata

3. La termenul din 03.02.2022 din ds nr. 3564/62/2021 aflat pe rolul 
Tribunalului Braşov dosar avand ca obiect acţiunea formulata de BLEBEA 
MARIA MADALINA, STOIA ELENA-LILIANA, GHEORGIIE AURICA, 
TRAMBITAS MONICA, STOICA CAMELIA-MARIA, PETRASCU DELIA ELENA, 
TATOMIR MANUELA ADRIANA, STOLNICEANU ELENA ADRIANA, BACI LA 
ALINA,HORNOIU LAURA MARIA, COMANICI MARIA, SOVAILA LI LIANA, 
HORGA ELENA ADRIANA,DABISTE MARIOARA COSMINA, SBURATURA 
CRISTINA MARIA, PRECUP RODICA MARIOARA ,prin Avocat BURCUTA 
PARASCHIV in contradictoriu cu Consiliul Local al Mun. Fagaras s-au 
dispus următoarele :
a) am depus nota de şedinţa insotita de practica judiciara prin care am 
solicitat respingerea acţiunii cu cheltuieli de judecata parţiale, respectiv 
onorariul achitat pana in prezent
b) s-a verificat competenta instanţei respectiv a Tribunalului Braşov;
c) din partea reclamanţilor nu s-a prezentat nimeni deşi in cauza 
procedura era legal îndeplinita (dna Av Burcuta nu s-a prezentat si nici 
nu a depus vreo cerere de amanare.



d) In vederea respectării dreptului de aparare s-a acordat nou termen de 
judecata la data de 17.03.2022 ora 10:00.

4. Va rog sa achitaţi factura fiscala CATS nr 165 din 01.02.2022 pentru 
diferenţa de onorariu, respectiv transa nr. 2 din onorariu in cuantum de 
2250 de lei (50 % din onorariu ) conform contractului de asistenta 
juridica BV200204/2021 (prin contract s-a prevăzut achitarea in 2 transe, 
urmând ca achitarea integrala sa se realizeze cu 5 zile înainte de 
termenul la care părţile apreciaza ca vor avea dezbaterile pe fond astfel 
incat onorariul sa poate fi solicitat cu titlu de cheltuielile de judecata). 
Prin HCL nr. 271 din 04.11.2021 s-a prevăzut faptul ca " cheltuielile 
necesare in vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotarari vor fi 
suportate din bugetul local al Mun. Fagaras.

5. Va solicitam sa achitaţi onorariul in contul menţionat in Factura Fiscala 
respectiv si sa ne comunicaţi prin e-mail dovada plaţii in vederea 
depunerii la termenul din 03.02.2022 cu titlu de cheltuieli de judecata. 
Precizam faptul ca ulterior închiderii dezbaterilor nu mai pot fi depuse 
alte înscrisuri in cauza.

CABINET DE AVOCAT ŢÎRU SORIN

LIBRA INTERNET BANK S.A

IBAN RO30BREL 0002 0006 4092 0100

Cabinet Avocat Tiru Sorin, Cod fiscal 27001482, sediul Corn Prejmer Str. Mare 
nr. 860 Jud Braşov

Ataşat prezentei

- Nota de şedinţa
- Facture fiscala pentru diferenţa de onorariu 

Va mulţumesc

AVOCAT TIRU SORIN pentru Consiliul Local al Mun. Fagaras.



Către

TRIBUNALUL BRAŞOV

SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV Şl FISCAL 

Referitor Ds nr. 3564/62/2021

Termen 03.02.2022 -  Ora 10:00 

Complet CAF8

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS cu sediul in Mun. Fagaras 
Str. Republicii nr. 3 jud Braşov, reprezentat convenţional prin AVOCAT ŢÎRU 
SORIN cu sediul profesional in Jud Braşov, Corn. Prejmer, Str. Mare nr. 860, 
jud. Braşov, persoana împuternicita cu primirea corespondentei Av Tiru Sorin 
tel 0729354035 e-mail sorin_tiru@yahoo.com conform împuternicirii anexate 
prezentei formulam si susţinem prezenta

NOTA DE ŞEDINŢA

Nota in temeiul careia va solicitam sa respingeţi acţiunea formulata de BLEBEA 
MARIA MADALINA, STOIA ELENA-LILIANA, GHEORGIIE AURICA, TRAMBITAS MONICA, 
STOICA CAMELIA-MARIA, PETRASCU DELIA ELENA, TATOMIR MANUELA ADRIANA, 
STOLNICEANU ELENA ADRIANA, BACI LA ALINA,HORNOIU LAURA MARIA, COMANICI 
MARIA, SOVAILA LILIANA, HORGA ELENA ADRIANA,DABISTE MARIOARA COSMINA, 
SBURATURA CRISTINA MARIA, PRECUP RODICA MARIOARA ,prin Avocat BURCUTA 
PARASCHIV avand in vedere motivele invocate in cuprinsul prezentei

Cu cheltuieli de judecata.

MOTIVE

Prin HCL nr. 100 din 31 martie 2021 adoptata de Consiliul Local al Mun. 
Fagaras s-a dispus :

Art 1. Se aprobă începând cu luna aprilie 2021 modificarea structurii
organizatorice, după cum urmează:
1) prin suplimentarea cu un număr de 12 aparate şi un 12 paturi numărului de
aparate şi paturi în Centrul de Hemodializă,
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2) prin suplimentarea cu un număr de 7 paturi la compartimentul ortopedie- 
traumatologie,
3) prin înfiinţarea Compartimentului Urologie cu un nr de 5 paturi.
Art.2. Se aprobă începând cu luna aprilie 2021 modificarea organigramei şi 
statul de funcţii ale Spitalului Municipal „Dr. Aurel Tulbure" Făgăraş,
cuprinzând un număr de 661 posturi aprobate din care: 32 posturi de 
conducere şi 629 posturi de execuţie, conform anexei nr.î si 2 ce fac parte 
integranta din această hotărâre.
Art.3. Răspunderea cu privire la încadrarea în bugetul de cheltuieli de personal 
aprobat iniţial revine Managerului Spitalului Municipal „Dr. Aurel Tulbure" 
Făgăraş.
Art.4. începând cu data prezentei hotărâri, orice alte hotărâri se revocă.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se 
încredinţează Spitalul Municipal „Dr. Aurel Tulbure" Făgăraş, prin Managerul 
Spitalului Municipal „Dr. Aurel Tulbure" Făgăraş. "
Precizam faptul ca la adoptarea acestei hotarari s-a realizat in baza solicitărilor 

Spitalului Municipal „Dr. Aurel Tulbure" Făgăraş cu nr.2790/15.03.2021 şi nr. 
2791/15.03.2021, precum si in baza Hotărârilor Consiliului de Administraţie al
Spitalului Municipal "Dr. Aurel Tulbure" Făgăraş cu nr.105/11.03.2021 privind 
modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal "Dr. Aurel Tulbure" 
Făgăraş, respectiv hotărârea Consiliului de Administraţie al Spitalului Municipal "Dr. 
Aurel Tulbure" Făgăraş si respectiv in baza. Hotărârii cu nr.106/11.03.2021 privind 
modificarea organigramei şi a statului de funcţii al Spitalului Municipal "Dr. Aurel 
Tulbure" Făgăraş.

Totodată, la adoptarea HCL nr. 100 din 31 martie 2021 s-a avut in vedere 
Memoriu! Justificativ nr. 2540/05.03.2021 aprobat de Consiliul de Administraţie a!
Spitalului Spitalului Municipal "Dr. Aurel Tulbure" Făgăraş. Prin acest Memoriu 
Justificativ s-a precizat faptul ca s-au avut in vedere următoarele modificări:

"1. Creşterea numărului de aparate si paturi de spitalizare de zi de hemodiali 
convenţională cu un număr de 12 aparate si 12 paturi", de la un număr de 9 
apari si 9 paturi spitalizare de zi, la un nr de 21 aparate si 21 paturi spitalizare 
de zi."
2. suplimentarea numărului de paturi cu 7 la Compartiment Ortopedie- 
traumatologi de la 8 paturi la 15 paturi" Secţia chirurgie generala 48 paturi, 
din care 15 paturi comp, ortopedie traumatology
3. înfiinţarea Compartimentului de Urologie cu un nr. de 5 paturi - Secţia 
Chirurgie generala 48 paturi, din care 5 paturi Comp, Urologie. " In ceea ce
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priveşte justificarea pentru ce!e 3 modificări aceasta este prevăzută pe larg in 
cuprinsul memoriului justificativ/'
Astfel, la adoptarea HCL s-a avut in vedere Hotararea cu nr.106/11.03.2021 

adoptata de Consiliul de Administraţie privind modificarea organigramei şi a 
statului de funcţii al Spitalului Municipal "Dr. Aurel Tulbure" Făgăraş s-a prevăzut:

"1) Se aproba modificarea Statului de funcţii al Spitalului Municipal Dr. Aurel 
Tulbure Fagaras, conform referatului de aprobare din anexa nr. 1;
Art. 2) Se aproba modificarea Organigramei Spitalului Municipal Dr. Aurel 
Tulbure Fagaras, conform referatului de aprobare din anexa nr. 1;
Art. 3) Se aproba scoaterea posturilor la concurs, conform referatului de 
aprobare din anexa nr. 1;
Art. 4) Odata cu intrarea in vigoare a prezentei hotarari orice alta dispoziţie 
contrara se abroga ;
Art. 5) Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari, se 
încredinţează membrii Comitetului Director al Spitalului Municipal Dr. Aurel 
Tulbure Fagaras. "
Totodată la adoptarea Hotărârii cu nr.106/11.03.2021 de către Consiliul de 

Administraţie s-a avut in vedere Referatul nr. 2535 din 05.03.2021 referat prin care 
se prevăd o serie de modificări de organigrama si posturi prevăzute in cuprinsul 
acestui referat si totodată o serie de propuneri de modificare a Organigramei si 
Statului de funcţii prin suplimentare cu următoarele posturi:

1. medic specialist cardiologie-1 post - Compartiment Terapie intensiva 
coronarieni
2. asistent medical- 2 posturi- Compartiment Terapie intensiva coronarieni
3. asistent medical debutant- 3 posturi- Compartiment terapie intensiva 
coronarieni
4. îngrijitoare- 5 posturi- Compartiment terapie intensiva coronarieni
5. asistent medical debutant-1 post- Laborator anatomie patologica
6. referent de specialitate debutant-1 post- Biroul resurse umane
7. economist debutant-1 post- Biroul resurse umane
8. referent debutant-1 post- Compartiment management al calitatii serviciilor 
de sanatate
9. muncitor 4- 1 post zidar- Comp. Muncitori întreţinere clădiri, instalaţii de 
apa si lumina si încălzire
10. muncitor 2-1 post electrician- Comp. Muncitori întreţinere clădiri, instalaţii 
de apa si lumina si încălzire
11. muncitor 2-1 post mecanic- Comp. Muncitori întreţinere clădiri, instalaţii 
de apa si lumina si încălzire
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12. asistent medical specialitate radiologie-1 post Laborator radiologie si 
imagistica medicala"
In ceea ce priveşte justificarea si temeiurile de drept acestea sunt prevăzute in 

Referatul anterior menţionat respective dispoziţiile Legii a nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, republicată, dispoziţiile HG nr. 62/ 2009, disozitiile 
H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei 
de urgentă a Guvernului nr. 162/2008, dispoziţiile HG nr. 286/2011 precum si 
dispoizitiile art. 2 din HG nr. 849/2012 privind ocuparea posturilor vacantate.

împotriva acestei HCL nr. 100 din 31 martie 2021 adoptata de Consiliul Local 
al Mun. Fagaras s-a formulat adresa nr. 3418/1/22.04.2021, formulată de personalul 
din cadrul secţiei Cardiologie a Spitalului Municipal „Aurel Tulbure" Făgăraş (Dr. 
Blebea Madalina, As. Stoia Liliana, Bacila Alina, Comanici Maria, Gheorghe Aurica, 
Homoiu Laura, Sovaila Liliana, Tatomir Manuela, Trambitas Monica Vaja Dragoi 
Viorica, Petrascu Delia, Stolniceanu Elena si Inf. Horga Adriana, Precup Rodica, Stoica 
Camelia, Dabiste Marioara, Sburatura Cristina,) angajate ale Spitalul Municipal 
Fagaras * Dr Aurel Tulbure" au solicitat " revenirea asupra deciziei de a angaja alt 
personal pe compartimentul Terapie Intensiva Coronarienei, atata timp cat noi ca si 
număr de asistente corespundem organigramei pe TIC si Cardiologie, personalul nu 
trebuie suplimentat, doar in locul celor ca s-au pensionat, in principal revocarea HCL 
nr, 100/2021."
Cu privire la acest aspect s-a transmis adresa nr. 37411/17.05.2021 de către Spitalul 
Municipal Făgăraş prin care aceasta instituţie sî-a exprimat punctul de vedere si prin 
care se retine ca :

" s-a reţinut greşit faptul că odată cu această hotărâre, se încearcă eludarea 
dispoziţiile sentinţei civile nr. 223/MAS/l 0.04.2020, pronunţată de către 
Tribunalul Braşov în dosarul nr. 1929/62/2019 şi a Deciziei civile nr. 
648/AP/30.07.2020, pronunţată de către Curte de Apel Braşov în dosar 
1929/62/2019. Diferenţele salariate au fost calculate, plata acestora către 
personlul încadrat în compartimentul cardiologie fiind dispusă la data de 
17.05.2021, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 153/2017 şi cu OUG nr. 
114/2018. In fapt, se doreşte dezvoltarea structurilor de cardiologie, 
respectiv terapie intensivă coronarieni, fără ca acest aspect să aibă vreo 
influenţă asupra executării hotărârilor judecătoreşti, ori asupra personalului 
existent, în consecinţă HCL nr. 100/31.03.2021 nu afectează numărul 
personalului existent, structura acestora, ori drepturile salariale. Nu s-a avut în 
vedere anularea efectelor hotărârilor judecătoreşti şi nici nu ar fi posibil acest 
lucru, din motive lesne de înţeles. In ceea ce priveşte nevoia de suplimentare 
a posturilor şi oportunitatea acesteia, considerăm că este exclusiv atributul
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conducerii unităţii şi al forurilor superioare, cu atât mai mult cu cât este un 
nonsens să deţii o structură cu paturi precum Terapia intensivă coronarieni, 
dar în această structură să nu fie prevăzut şi personal de specialitate.
Dezvoltarea structurilor spitaliceşti existente, ori crearea unor structuri noi în 
cadrul unităţii, aşa cum s-a putut observa în ultimii ani, fac parte din strategia 
de dezvoltare a spitalului, pe care o susţin factorii de decizie, raportată fiind la 
nevoite de asistenţă medicală ale populaţiei şi pe baza unor analize a 
indicatorilor medicali. Toate acestea stau la baza propunerii înaintate către 
dumneavoastră şi susţinute prin argumente. In consecinţă, considerăm 
oportună HCL nr. 100/31.03.2021, întocmai cum a fost aprobată, cu atât mai 
mult cu cât, aşa cum am menţionat, nu are incidenţă asupra speţei din dosar 
nr. 1929/62/2019 ori în continuare asupra personalului din cadrul 
compartimentului cardiologie. "
Totodată in completarea adresei nr. 37411/17.05.2021 emisa de Spitalul 

Municipal Făgăraş s-a depus adresa nr. 37877/20.05.2021 si prin care s-a comunicat:
" Structura organizatorica cu paturi a spitalului, in care se regăseşte Compartimentul 
Terapie intensiva coronarieni, este prevăzută in Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 
648/2010 (anexat prezentei). Aceasta structura a funcţionat fara personal dedicat, 
nefiind prevăzute posturi in organigrama si statul de funcţii ale unitatii. Acestea au 
fost prevăzute abia in modificarea aprobata prin HCL nr. 100/2021, urmare a 
prevederilor Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 1322/2012 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de supraveghere şi 
tratament avansat al pacierţilor cardiaci critici din unităţile sanitare cu paturi, pe baza 
caruia unitatea pune in concordanta situaţia existenta a structurii, la prevederile 
legale in materie." Totodată s-a comunicat Ordinul nr. 648/2010 emis de Ministerul 
Sanatatii.

In baza inscrisurilor menţionate si a referatului de aprobare s-a adoptat HCL 
nr. 165 din 27 mai 2021 si prin care s-a prevăzut:
"Se respinge plângerea prelalabilă înregistrată sub nr. 3418/1/22.04.2021, formulată 
de personalul medical din cadrul secţiei Cardiologie a Spitalului Municipal „Aurel 
Tulbure" Făgăraş, ca fiind nefondată, petitul plângerii privind înfiinţarea unui număr 
de 5 paturi şi 11 posturi în cadrul secţiei terapie Intensivă Coronarieni, neafectând 
personalul de specialitate existent, structura şi nivelul de salarizare, conform adresei 
nr.37.411/2021 a Spitalului Municipal „Aurel Tulbure" Făgăraş, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. Art.2. Răspunderea exclusivă pentru structrura organizatorică, 
punerea în aplicare a organigramei, precum şi consecinţele punerii în aplicare a 
Hotărârii Consiliului Local nr.100/2021, revin managerului Spitalului Municipal „Aurel 
Tulbure" Făgăraş. Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se
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încredinţează Primarul Municipiului Făgăraş, prin Compartiment Evidenţă 
Patrimoniu, Spitalul Municipal „Aurel Tulbure" Făgăraş şi Compartimentul Resurse 
Umane." ^

Prin acţiunea înregistrata pe rolul Tribunalului Braşov la data de 08.09.2021 
sub nr. de dosar 3564/62/2021 reclamantele au solicitat anularea HOTĂRÂRII 
CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS nr. 100/31.03.2021 privind 
modificarea structurii organizatorice a organigramei si a statului de funcţii ale 
Spitalului Municipal "Dr. Aurel Tulbure" Fagaras pentru anul 2021, numai in ceea ce 
priveşte suplimentarea cu 1 post medic specialist cardiologie, 2 posturi asitent 
medical, 3 posturi asistent medical debutant si 5 posturi îngrijitoare la 
Compartimentul terapie intensiva coronarieni din cadrul Secţiei de Cardiologie si 
respective anularea HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS nr.
165 din 27.05.2021 privind respingerea plângerii prealabile înregistrata sub nr. 3418- •-
22.04.2021, formulata de personalul medical din cadrul secţiei Cardiologie a 
Spitalului Municipal "Dr. Aurel Tulbure " Fagaras.

Sub acest aspect reclamantele au invocat Sentinţa Civila nr. 
223/MAS/10.04.2020 pronunţata de Tribunalul Braşov si ramasa definitiva prin 
Decizia nr. 648 din 30.07.2020 pronunţata de Curtea de Apel Braşov.

Va solicitam sa respingeţi acţiunea formulata ca neîntemeiata din 
următoarele considerente.

In primul rând va solicitam sa constataţi faptul ca reclamanţii in mod 
predominant fac referire la Sentinţa Civila nr. 223/MAS/10.04.2020 pronunţata de 
Tribunalul Braşov si ramasa definitiva prin Decizia nr. 648 din 30.07.2020 pronunţata 
de Curtea de Apel Braşov, pronunţate in ds nr. 1929/62/2019.

Relativ la acest aspect va solicitam sa constataţi faptul ca Sentinţa Civila nr. 
223/MAS/10.04.2020 pronunţata de Tribunalul Braşov in ds nr. 1929/62/2019 nu are 
relevanta in prezenta cauza întrucât Consiliul Local al Mun. Fagaras nu a avut 
calitatea de parte in acest dosar, dosar ce are ca obiect plata unor drepturi salariale 
si in care parti au figurat reclamantele din prezenta cauza si Spitalul Municipal „Dr.
Aurel Tulbure" Făgăraş. Pe de alta parte in acest dosar instanţa de judecata nu a fost 
investita si nici nu s-a pronunţat cu privire la aspecte referitoare la modificarea 
organigramei spitalului sau angajarea altor persoane etc.

Dealtfel, cu privire la acest aspect plata drepturilor salariale reprezintă o 
crestiune ce tine de executarea hotărârii judecătoreşti anterior menţionate, 
executare care se realizează conform dispoziţiilor Codului de Procedura Civila.
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Mergând mai departe, va solicitam sa constataţi faptul ca potrivit dispoziţiilor 
art 129 din Codul Administrativ, Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în
condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date 
prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.

In acest sens Consiliul Local exercită următoarele categorii de atribuţii:
" a)atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi 
organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor 
publice de interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local; 
bjatribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau 
municipiului;
cjatribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau 
municipiului;
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local;
e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern."

Totodată potrivit dispoziţiilor art 129 alin 3 lit c din Codul Administrativ :
" (3)în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local: 
c)aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi 
statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice 
de interes local, reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes 
local, precum şi înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de interes 
local şi statul de funcţii al acestora; "

Mergând mai departe va solicitam sa constataţi faptul ca potrivit dispoziţiilor 
art 40 din Legea 53/2003 privind Codul Muncii, angajatorul - are dreptul să 
stabilească organizarea şi funcţionarea serviciului public, acest drept fiind o 
consecinţă a demersului angajatorului care îşi afectează resursele materiale- 
financiare şi mobilizează resursele umane în scopul desfăşurării şi ducerii la 
îndeplinire a obiectului de activitate asumându-şi riscul acestei activităţi. Ca urmare, 
este singurul în drept să stabilească structura organizatorica instituţiei (organigrama, 
numărul de posturi, tipul şi denumirea compartimentelor, relaţiile de subordonare 
între acestea).

Sub acest aspect criticile de nelegalitate invocate in cauza de către 
reclamantele din prezenta cauza sunt neîntemeiate avand in vedere faptul ca nu au 
fost indicate in concret aspecte de nelegalitate a hotărârilor de Consiliul Local nr. 
100/2021 si respective 165/2021.

In acest sens va solicitam sa observaţi faptul ca HCL nr. 100/2021 a fost 
adoptată cu respectarea procedurii prevăzute de textele legale în vigoare. Astfel, în 
prealabil, aceasta a primit avizul favorabil din partea comisiilor de specialitate, 
conform dispoziţiilor art 136 si 141 din Codul Administrativ, respectiv OUG 57/2019.
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In ceea ce priveşte critica reclamanţilor potrivit carora prin actele contestate " 
" se doreşte este de fapt cu HCL 100/31.03.2021 este o încetare a efectelor Sentinţei 
civile 223/10.04.2020 datorita existentei unei "modificări legislative" si a unei 
"schimbări de situaţie juridica " este o susţinere eronata de natura a induce in eroare 
instanţa de judecata.

Astfel sub acest va solicitam sa constataţi faptul ca tine de oportunitatea 
măsurii modul în care sunt optimizate cheltuielile, nu de legalitatea acesteia,
angajatorul fiind singurul în drept să stabilească structura organizatorică a instituţiei.

In acest sens este important de precizat faptul ca oportunitatea emiterii 
actului administrativ nu poate fi supusă controlului instanţei de judecată aşa cum 
susţin reclamanţii întrucât stabilirea organigramei este atribuitul fiecărei instituţii 
în parte în raport de dispoziţiile legale referitoare la încadrarea în cheltuieli.

Raportat la aspectele anterior menţionate va solicitam sa respingeţi ca 
neîntemeiata acţiunea formulata in cauza.

în Probatiune 

înscrisuri

Anexam prezentei împuternicire avocaţiala, dovada cheltuielilor de judecata, practica 
judiciara

Solicitam sa le puneţi in vedere reclamantelor sa depună Contractele individuale 
munca pentru a se stabili in concret locul de munca al reclamantelor si atribuţiile 
acestora.

Va mulţumim,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS prin AVOCAT TIRU SORIN
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