
Activitatea Compartimentului Juridic desfăşurată în perioada 01.01.2018 - 31.12.2018, a avut 
ca scop respectarea legalităţii actelor emise de către aparatul de specialitate al Primarului precum 
şi reprezentarea Oraşului Tg-Cărbuneşti (Primăria Oraşului Tg-Cărbuneşti/Consiliului Local al 
Oraşului Tg-Cărbuneşti) în cauzele aflate pe rolul instanţelor de judecată. 

Aşadar, în perioada sus-amintită, Oraşul Tg-Cărbuneşti, ca şi unitate administrativ-teritorială 
(a fost citata în cauzele aflate pe rolul instanţelor de judecată Primăria Oraşului Tg-Cărbuneşti 
şi/sau Consiliul Local al Oraşului Tg-Cărbuneşti) a  avut  calitatea de  reclamant  sau  pârât  în 
317  litigii, din care un procent de 80% au fost soluţionate favorabil instituţiei noastre. 

Acţiunile formulate au la bază referatele şi documentele diferitelor compartimente ale 
instituţiei şi au drept scop promovarea litigiilor pentru apărarea intereselor instituţiei şi 
restabilirea legalităţii. 

În calitate de reclamant, o componentă importantă din activitate a fost reprezentată de 
acţiunile în „obligaţia de a face” prin care se solicită intrarea în legalitate a celor care au executat 
lucrări de construire fără a deţine autorizaţie de construire, în caz contrar autorizarea instituţiei 
noastre la demolarea construcţiilor ilegal executate în temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 
republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construire şi unele măsuri pentru 
realizarea construcţiilor.   

Aceste acţiuni au drept scop sancţionarea persoanelor care construiesc fără autorizaţie de 
construire sau fără a respecta prevederile autorizaţiei de construire şi urmăresc determinarea 
locuitorilor oraşului să conştientizeze importanţa respectării disciplinei în construcţii şi a 
planurilor urbanistice. 

Pe rolul instanţelor de judecată au fost în această perioadă 27 litigii având drept obiect 
plângeri contravenţionale. Aceste litigii sunt provocate de petenţii nemulţumiţi de procesele-
verbale de constatare a contravenţiei încheiate de către inspectorii instituţiei noastre şi care 
formulează contestaţie împotriva acestor procese-verbale.  

De asemenea, tot în această perioadă s-au înregistrat 34 cauze având ca obiect plângeri 
contravenţionale împotriva proceselor-verbale de contravenţie încheiate de agenţii Poliţiei 
Locale. 

În ceea ce priveşte înlocuirea sancţiunii amenzi cu prestarea unei activităţi în folosul 
comunităţii s-au înregistrat un număr de 83 acţiuni.  

Din punct de vedere cantitativ ponderea cea mai mare au reprezentat-o dosarele având ca 
obiect “înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii”, “exercitarea autorităţii părinteşti” şi 
„fond funciar”. 

La aceste litigii se adaugă acţiuni în constatare, litigii de muncă, anulare acte administrative, 
plîngeri la Legea 18/1991 completată şi modificată prin Legea nr. 247/2005. 
 


