
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                                     

PROIECT 
 

                 HOTĂRÂREA NR. _______ 
privind stingerea, prin tranzacţie, a litigiului ce formează obiectului dosarului 

nr.9581/3/2009, aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a IV- a Civilă, cu 
termen de judecată la data de 26.01.2016 

 
 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data 
de 25.01.2016; 
          Având în vedere raportul nr.9536/2016 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă 
de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune stingerea, prin 
tranzacţie, a litigiului ce formează obiectului dosarului nr.9581/3/2009, aflat pe rolul 
Tribunalului Bucureşti – Secţia a IV- a Civilă, cu termen de judecată la data de 
26.01.2016; 
 În conformitate cu prevederile art.2267 din Noul Cod de Procedură Civilă, art.6 
alin.6 din Codul Civil şi art.271-273 din Codul de Procedură Civilă; 
 În temeiul art.36, alin.9, art. 45 alin.2, lit.a, art.61 alin.2, art.115 alin.1 lit.b şi 
art.124 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
Art.1. Se aprobă stingerea, prin tranzacţie, a litigiului ce formează obiectului dosarului 

nr.9581/3/2009, aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a IV- a Civilă, cu 
termen de judecată la data de 26.01.2016, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze tranzacţia 
prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre şi să efectueze procedura legală privind 
pronunţarea hotărârii de expedient. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ şi Direcţia Economico-Financiară vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

           INIŢIATOR,      AVIZAT, 
             PRIMAR,       PT. SECRETAR, 
 Lia – Olguţa VASILESCU       Ovidiu MISCHIANU 
 
 

 



 

 
 
DIRECŢIA JURIDICĂ,  ASISTENTĂ DE SPECIALITATE 
SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV 
Nr.9536/19.01.2016 
 
          SE APROBA  
                        PRIMAR 
                          LIA OLGUTA VASILESCU 
 
        
               Avizat 
                     Direcţia Economică 
                Director Executiv Adjunct
  

                               Lucia Ştefan 
 

Raport  
Privind stingerea prin tranzacţie a litigiului ce formează obiectul dosarului nr. 

9581/3/2009 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă  
cu termen de judecată la data de 26.01.2016 

 
 Prin acţiunea având ca obiect pretenţii  formulată în dosarul nr. 

9581/3/2009, la Tribunalul Bucureşti, reclamanta Uniunea Compozitorilor şi 
Muzicologilor din România – Asociaţia pentru Drepturi de Autor, organism de gestiune 
colectivă a drepturilor de autor în domeniul muzical conform Deciziei ORDA nr. 
3/1997cu sediul în Bucureşti, str. Ostaşilor nr. 12, Sector 1, a chemat în judecată 
Municipiul Craiova prin Primarul Municipiului Craiova solicitând să fie obligată 
autoritatea locală în calitate de organizatoare a spectacolelor din perioada 10 martie 
2006 până în prezent, a remuneraţiilor datorate în cuantum de 5% aferente acestei  
perioade, penalităţi pentru întârzierea la plata remuneraţiilor, precum şi triplul 
remuneraţiilor ce ar fi fost legal datorate la care se adaugă şi TVA-ul aferent, conform 
pct.17, Titlul II al Metodologiei publicate în Monitorul Oficial Partea I nr. 
857/19.10.2006 prin Decizia ORDA nr. 365/2006 şi HG 769/1999 către reclamantă. 

 Până în prezent, dosarul respectiv a parcus un număr de peste 30 de 
termene de judecată, timp în care au fost întocmite la solicitarea instanţei de judecată 
rapoarte de expertiză contabilă judiciară, suplimente la rapoartele de expertiză, precum 
şi un raport de contraexpertiză contabilă judiciară, rapoarte la care instituţia noastră a 
formulat numeroase obiecţiuni.  

 La ultimul raport solicitat de instanţa de judecată, intitulat ,,raport de 
contraexpertiză contabilă judiciară”, întomit de expertul contabil judiciar Butea 
Gheorghe şi depus la termenul de judecată din data de 24.03.2015, s-a stabilit în sarcina 
instituţiei noastre plata către UCMR-ADA a următoarelor sume : 

- 535.429,30 lei - remuneraţie cu TVA după scăderea plăţilor 
- 2.654.218,84 lei – total penalităţi la remuneraţia restantă datorată 



 

- 1.885.947,04 lei- remuneraţa triplă cu TVA 
 În aceste condiţii, după respingerea de către instanţa de judecată a                            

obiecţiunilor  formulate de instituţia noastră prin reprezentantul legal la acest ultim 
raport de contraexpertiză contabilă judiciară, autoritatea publică locală a încercat 
medierea prezentului litigiu amiabil în sensul încheierii unei tranzacţii judecătoreşti 
între cele două părţi litigante.  

 Ca urmare, UAT- Municipiul Craiova  a solicitat  UCMR-ADA încheierea 
tranzacţiei în vederea stingerii litigiului, suma propusă de autoritatea locală prin adresa 
nr. 141482/06.11.2015 înregistrată la UCMR–ADA cu nr. 22100/10.11.2015 fiind de 
360.783,19 lei, sumă la care se va aplica TVA. 

 Această sumă finală reprezentând drepturi de autor datorate de instituţia 
noastră pentru perioada anilor 2006-2009, a rezultat în urma reducerii sumei de 
535.429,30 lei stabilită prin raportul de contraexpertiza contabilă judiciară de către 
expertul desemnat de instanţă în dosar, prin excluderea din baza de impozitare a unor 
sume ce nu fac obiectul Deciziei ORDA nr. 365/2006 şi a fost acceptată în final şi de 
conducerea UCMR-ADA, sub condiţia transmiterii tuturor play-listelor din perioada de 
referinţă pentru spectacolele organizate. 

 Având în vedere aceste aspecte, instituţia noastră în urma conlucrării 
Direcţiei Juridice Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ cu Direcţia 
Economică şi Serviciul de Imagine, a  intocmit play-listul ce va fi depus la sediul 
reclamantei din Bucureşti, str. Ostaşilor nr. 12, sector 1, in vederea încheierii 
tranzacţiei, la o dată anterioară termenului de judecată din 26.01.2016. 

 Sub aspectul dreptului material, institutia juridica a tranzacţiei, aşa cum a 
fost legiferată în normele dreptului civil – articolele 2267-2278 Noul Cod Civil, 
respectiv 1704 - Codul Civil din anul 1864 pe de o parte, iar pe de altă parte art. 271- 
Cod Procedură Civilă  reprezintă convenţia prin care părţile previn sau sting un litigiu 
prin concesii sau renunţări reciproce la drepturi, ori prin transferul unor drepturi de la 
una la cealaltă.  

 Pentru a putea tranzacţiona, trebuiesc îndeplinite trei condiţii prealabile şi 
anume: existenţa unui drept litigios, intenţia părţilor de a stinge procesul început şi 
existenţa concesiilor reciproce.  

 Separat de condiţiile de formă, legiuitorul impune şi condiţii de validitate 
ce se identifică prin: capacitatea partilor de a contracta, consimţământul părţilor, un 
obiect determinat şi licit şi o cauză licită şi morală. 

 Aceste condiţii de fond şi formă sunt îndeplinite în vederea stingerii 
litigiului ce face obiectul dosarului nr. 9581/3/2009 aflat pe rolul Tribunalului 
Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă cu termen de judecată la data de 26.01.2016. 

 Termenul de judecată sus-menţionat justifică şi urgenţa caracterului 
extraordinar pentru convocarea şedinţei de consiliu, fiind acoperită astfel şi cerinţa 
reglementată de legea 215/2001- privind administraţia publică locală. 

 Având în vedere aceste aspecte, supunem spre aprobare: 
 1 - Stingerea  litigiului ce formează obiectul dosarului nr. 9581/3/2009 

aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă cu termen de judecată la 
data de 26.01.2016, conform tranzacţiei ataşată în anexa la prezentul raport; 



 

 2 - Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze tranzacţia 
şi să efectueze procedura legală privind pronunţarea hotărârii de expedient; 

 
 Temeiul juridic al prezentului raport îl constituie articolul 2267 din NCPC, 

raportat la art.6 alin.6 din Codul Civil, coroborat cu art. 271-273 din Codul de 
Procedură Civilă. 

 
 
 
 pt. Director Executiv,          Întocmit, 

                Nelu Pîrvu          cons. jur. Dan Zorilă
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