




ROMANIA 
JUDETUL BUzAU 

MUNICIPIUL BUzAU 
- PRIMAR-

Nr. 52/CLM/15.03.2022 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotarare privind rezilierea Contractului de concesiune nr. 
10.185/23.05.2002 'fncheiat 'fntre Municipiul Buzau, 'fn calitate de 

concedent, §i domnul Bojoc Stoenescu Viorel, 'fn calitate de concesionar 

Consiliul Local al Municipiului Buzau a aprobat prin Hotararile 
nr.35/22.02.2001 9i nr. 95/31.05.2001 planul urbanistic de detaliu la 
solicitarea cetateanului Bojoc-Stoenescu Viorel din municipiul Buzau, 
, precum 9i trecerea unui teren 'fn suprafata de 48,00 m.p. din 
proprietatea publica 'fn proprietatea privata a 
municipiului, precum 9i concesionarea acestui teren 'fn vederea construirii 
unui cabinet medical. 

In urma adjudecarii licitatiei publice organizate la data de 09.05.2022 
s-a 'fncheiat Contractul de concesiune nr. 10.185/23.05.2002 'fntre 
Municipiul Buzau, 'fn calitate de concedent, §i domnul Bojoc Stoenescu 
Viorel, 1n calitate de concesionar.

lncepand cu anul 2019, domnul Bojoc Stoenescu Viorel nu a mai 
achitat redeventa datorata 'fn baza contractului de concesiune (pentru anii 
2019, 2020 si 2021 ). 

In conformitate cu prevederile art. 5, Cap. V II MODALITATEA DE 
PLATA II din contractul de concesiune nr. 10.185/2002 'fn cazul 'fn care 
'fntarzierea depa9e9te 30 de zile, contractul de concesiune va fi reziliat de 
plin drept, fara punere prealabila 1n 'fntarziere 9i fara interventia instantelor 
judecatoresti. Aceasta situatie face exceptie de la prevederile cap VII 11 

INCETAREA CONCESIUNII\ art. 9, punctul 9 c). 
Propun rezilierea Contractului de concesiune nr. 

10.185/23.05.2002 'fncheiat 1ntre Municipiul Buzau, 'fn calitate de 
concedent, §i domnul Bojoc Stoenescu Viorel, 'fn calitate de concesionar, 
avand ca obiect concesionarea terenului proprietate privata a municipiului 
Buzau, 'fn suprafata de 48,00 m.p. situat 'fn municipiul Buzau, bulevardul 
Unirii, limitrof blocului 1 0A. 

In sensul celor de mai sus s-a redactat alaturatul proiect de 
hotarare, cu propunerea de a fi adoptat 'fn forma redactata. 



ROM.A.NIA 
JUDETUL BUzAU 

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUzAU 
- Serviciul Evidenta Patrimoniu �i Licitatii -

Nr. 53423/15.03.2022 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotarare privind rezilierea Contractului de concesiune 
nr.10.185/23.05.2002 1ncheiat intre Municipiul Buzau, 1n calitate de 

concedent, �i domnul Bojoc Stoenescu Viorel, 1n calitate de concesionar 

Prin Hotararile nr. 35/22.02.2001 si nr. 95/31.05.2001 Consiliul 
I 

Local al Municipiului Buzau a aprobat planul urbanistic de detaliu la 
solicitarea cetateanului Bojoc-Stoenescu Viorel din municipiul Buzau, 
 precum 9i trecerea unui teren 1n suprafata de 48,00 m.p. din 
proprietatea publica 1n proprietatea privata a 
municipiului, precum 9i concesionarea acestui teren 1n vederea construirii 
unui cabinet medical. 

In urma adjudecarii licitatiei publice organizate la data de 
09.05.2022 s-a 1ncheiat Contractul de concesiune nr. 10.185/23.05.2002 
Tntre Municipiul Buzau, 1n calitate de concedent, �i domnul Bojoc 
Stoenescu Viorel, 1n calitate de concesionar. 

lncepand cu anul 2005, prin adresele nr. 9.142/2005, nr. 
10.146/2006, nr. 19.281/2015, Municipiul Buzau a comunicat 
concesionarului faptul ca se impune 1ncetarea contractului de concesiune 
1ntrucat realizarea investitiei nu este posibila 1ntrucat pentru terenul 
respectiv exista o cerere de restituire formulata 1n baza Legii nr. 10/2001. 
Concesionarul a comunicat ca nu doreste 1ncetarea contractului ci doar 

I 

suspendarea obligatiei de plata a redeventei. 
lncepand cu 'anul 2019 domnul Bojoc Stoenescu Viorel nu a mai 

achitat redeventa datorata 1n baza contractului de concesiune (pentru anii 
2019, 2020 si 2021). 

In conformitate cu prevederile art. 5, Cap. V II MODALITATEA DE 
PLATA" din contractul de concesiune nr. 10.185/2002 1n cazul 1n care 
1ntarzierea depa9e9te 30 de zile, contractul de concesiune va fi reziliat de 
plin drept, fara punere prealabila 1n Tntarziere 9i fara interventia instantelor 
judecatoresti. Aceasta situatie face exceptie de la prevederile cap VII 11 

INCETAREA CONCESIUNII\ art. 9, punctul 9 c). 
In sensul celor de mai sus, s-a redactat alaturatul proiect de 

hotarare 1n vederea rezilierii contractului de concesiune nr. 
10.185/23.05.2002, pentru a fi promovat pe ordinea de zi a �edintei 
Consiliului Local al Municipiului Buzau. 

$EF SERVICIU, 
Rodica �uza

� 

a����mit , 
Emili

�
abela Lungu 



ROMANIA 
JUDETUL BUzAU 

. -MUNICIPIULBUzAU- -
PRIMAR 

Nr. 10.185/2002 

CONTRACT DE CONCESWNE 

I. PAR'flLE CONTRACTANTE
A/ Municipiul Buzau, reprezentat pri11 ing.Constantin Boscodeala, primar, in 

calitate de concedent, pe de o parte :;,i
B/ BOJOC STOENESCU VIOREL, cu domiciliul in Buzau,in calitate de 
concesionar, pe de alta parte;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul 
concesiunilor, Hotararea nr. 95/2001 a Conslliului Local al Municipiului Buzau, 
precum si procesul-verbal al licitaµei publice deschise din data de 09.05.2002, s-a 
incheiat prezentul contract de concesiune. 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.1. Obiectul contractului ii constltuie concesionarea terenului 

proprietate privata a municipiului Buzau, in suprafata de 48,00 mp situat in 
municipiul Buzau, in scopul construirii de catre concesionar a unui cabinet 
medical. 

Terenul ce face obiectul concesiunii este identificat conform planului de 
situaµe (anexa nr. l) care face parte integranta din prezentul contract. 

Art.2. Predarea-primiiea obiectului concesiunii este consemnata in 
procesul-verbal ( anexa nr.2 ). 
ill. DURATA CONTRACTULUI 

Art.3. Concesionarea terenului prevazut la art. 1 se face pe o perioada de 
49 de ani, incepind cu data semnarii prezentului contract. 
IV. PRE'fUL CONCESIUNII

Art.4. Pretul concesiunii este de 504,00 USD/an, respectiv echivalentul in
lei la cursul de schimb al Bancii Naµonale a Romaniei din ziua efectuarii plaµi. 
V. MODALITATEA DE PLATA.

Art.5. Pretul concesiunii_ se va plati in contul nr. 21220207-4233874
deschis la Trezoreria Municipiului Buzau pina la data de 30 noiembrie a fiecarui 
an, pentru anul in curs. 

Neplata in termen a redeventei atrage de drept plata majorarilor de 
intarziere prevazute de lege. in cazul in care intarzierea depaseste ;30 _de_zile, 
contractul de concesionare va fi reziliat de plin drept, fara punere preaiabilii in 
intar,:iere si .Iara intervenµa instantelor judecatorestl. 
VI. OBLIGA'fIILE PAR'flLOR

Art.6. Concesionarul se obliga:
- sa plateasca anual redeven� potrivit clauzelor contractuale ;
- sa nu subconcesioneze, in tot sau in parte, unei alte persoane terenul
concesionat;
- sa intrebuinteze terenul numai in scopul prevazut la articolul 1;
- sa prevada in actele juridice pe care le incheie si prin care isi asuma obliga(J.i
fa(a de terµ sau prin care dobandeste drepturi prin prestaµi succesive in
legatura cu terenul concesionat o clauza speciala prin care sa se prevada regimul
juridic al terenului, precum si faptul ca la incetarea concesiunii din orice cauza
concedentul se va substitui concesionarului;

:Ja solicite autorizatia de construire si sa inceapa constructia in termen de 12 
,::I.,uni de la data semniirii prezentului contract; 
l) sa realizeze cabinetul medical' in termen de 12 !uni de la data obtinerii
autorizatiei de conslruire si in condiµile precizate in caietul de sarcini anexa la
prezentul contract;













ANEXA NR. 2 

la contractul de concesiune 
nr. 10.185/2002 

PROCES -VERBAL 

incheiat astazi __ ol,�'b_'\UA.\ __ ' __ 2002 

Astazi data de mai sus, Consiliul Local al Municipiului 
Buzau, reprezentat priJ1 ing. Constantin Bo�codeala, primarul 
municipiului Buzau, in calitate de concedent, pe de o parte �i 
BOJOC STOENESCU VIOREL cu do1niciliul in 1nunicipiul Buzau, 
, in calitate de concesionar, pe de alta parte, in baza 
Hotararii nr. 95/2001 a Consiliului Local al Municipiului 
Buzau �i a contractului de concesiune nr. 10.185/2002, 
am procedat primul la predarea �i secundul la primirea 
terenului proprietate privata a municipiului Buzau, in 
suprafata de 48.00 mp situat in municipiul Buzau,

Terenul prevazut mai sus se preda pentru o pertoada ,de 49 
de ani, incepand cu data de ,;i_2, � 2002. 

Concesionar, 
BOJOC STOENES U VIOREL 











ROMANIA 
JUBETUT; BUZAU 
MUNICIPIUL BUZAU 

-PRIMAR-
Nr. 3.366/2001 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotarare pentru aprobarea trecerii 

unui teren din proprietate publica in proprietatea privata a 
municipiului, precum :;ii concesionarea acestui teren in vederea 

construirii unui cabinet medical 

Consiliul Local al Municipiului Buzau a aprobat, prin 
Hotararea nr. 35/2001, un plan urbanistic privind construirea unui 
cabinet medical, municipiul Buzau. 

Pentru realizarea acestei · investiµi este necesara trecerea 
terenului aflat in prezent in proprietatea publica a municipiului in 
proprietatea privata a acestuia, in conformitate cu prevederile art. 
10, alin. (2) din Legea nr. 213/1998. 

Terenul respectiv, in suprafata 48,00 m.p., urmeaza a fi scos 
la licitatie publica deschisa potrivit Legii nr. 219 / 1998 privind 
regimul concesiunilor, precum :;ii Normelor metodologice - cadru de 
aplicare, aprobate prin Hotararea Guvemului nr. 216/1999 

Concesionarea terenului se face pentru o perioada de 49 de 
ani :;ii cu plata unei redevente minime anuale de 503,00 dolari 
S.U.A., platibila in lei la cursul de referinta al Bancii Naµonale a 
Romaniei din ziua efectuarii platii. 

Concesionarul va depune in termenul prevazut de lege 
garantia legala :;ii va i:nscrie dreptul sau de concesiune in cartea 
funciara. 

In sensul celor de mai sus s-a i:ntocmit alaturatul proiect de 
hotarare, cu rugamintea de a fi adoptate in forma prezentata. 

PRIMAR, 
stantin Bos

. 
cod1ala 

f .,\( 

<;W dJu' 



ROMANIA · ·.. ·*VIZA'P:�� ·JUDETUL BUZAU ,. �;;:A Iv/ 
VICEPRIMAR,PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAU /? Al• g. Costel To�- Direcµa Urbanism (>i Amenajare�f PRIMA.RIA�; �-Teritoriului - : .. 1 ., ;, Nr. 3.366/2001 

✓<9, ,. -·' '"' �,,lJ. ��? 

RAP ORT la proiectul de hotarare pentru aprobarea trecerii unui teren din proprietatea publica in proprietatea privata a municipiului, precum $i concesionarea acestui teren in vederea construirii unui cabinet medical 
Prin Hotanlrea nr. 35/2001 a Consiliului Local al Municipiului Buzau a fost aprobat planul urbanistic de detaliu " Cabinet medical Buzau ". Obiectivul de investitll prevazut in documentaµa de urbanism urmeaza a se realiza pe un teren in suprafata, de 48,00 m.p., aflat in prezent in proprietatea publica a municipiului. Pentru realizarea obiectivului de investitli, in conformitate cu prevederile art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213/1998, propunem trecerea acestui teren in proprietatea privata, in vederea concesionarii terenului prin licitaµe publica deschisa. In conformitate cu prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, precum $i Normelor metodologice - cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998, aprobate prin Hotararea Guvemului nr. 216/1999, propunem aprobarea concesionarii terenului prin licitaµe publica deschisa, pentru o perioada de 49 de ani $i cu plata unei redevente minime anuale 'de 503,00 dolari S.U.A., platibila in lei la cursul de referinta a Bancii Naµonale a Romaniei din ziua efectuarii platn. In acest scop anexam alaturat proiectul de hotarare insoµt de planul de situaµe, caietul de sarcini al concesiunii $i instrucµunile pentru ofertanµ privind organizarea $i desfa$urarea procedurii de concesionare pentru a fi promovat pe ordinea de zi a $edintei Consiliului Local al Municipiului Buzau. 

DIRECTOR, arh.Pompiliu Cimpeanu 
()tilll\�

v 

\EFBIROU, ing. Titus t71ona 
�) 



ROMANIA 
JUDETUL BUzAU 
MUNICIPIUL BUzAU 

-Comisia de Velificare a
Cererilor formulate in baza 

Legii nr. 10/2001-
NR. 9.142/2005 

BOJOC STOENESCU VIOREL 

La cererea dumneavoastra inregistrata la Primaria 
Municipiului Buzau sub nurharul de mai sus, va comunicam ca 
terenul in suprafata de 48,00 mp, situat in municipiul Buzau, ce 
formeaza obiectul contractului de concesiune nr. l 0.185/2002, 
face parte din fostul imobil situat in str. Uniriii;;i este reveiidicat 
i:n baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic a] unor 
imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 
decembrie 1989. 

M' " 0 

CC/ex. 2/07.06.2005 

PRESEDINTELE COMISIEI, 
VICEPRIMAR, 

ing. George Florea 

•' 

CONSILIER JURIDIC, 
Coroian Cristina 

� �If;�. 
� .. UCCJ:R�,

' ·' c CORO!AN � � ELENA-CRISTINA ii CONSIUER JURIDIC 
,1 100-0122 

CCicGIJi �'lico11s11,cP1: ::� Jur.iri. rcr .. � �u 

-0J,l,o,. BUZAU jffe . ··��:,-� ""1A,,., 
:.,,i_;:'l;'_\-f:�� 



JUDETUL BUzAU 
MUNECXPIUL BUzAU 

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUzAU 
COMKSIA DE APLICARE A LEGH NR 10/2001 

nr. 10146/2006 

BOJOC STOENESCU VIOREL 
Buzau, jud. Buzau 

Urmare cererii dumneavoastra inaintata Pr:lmariei municipiului Buzau sub nr. de 
mai s1.1ls , va comuntcam acordul nostru privind incetarea concesiunil prin renuntarea 
dwnneavoastra la plata concesiunii, conform prevederile art. 9« d " din contract, 
motivat de faptuI ca realfzarea investitfei este imposibilii pentru o cauza obiectiva �i 
anume faptul ca terenul respectiv face obiectul unei cereri de restituire formulate in 
baza Legli nr. 10/2001. Potnvit prevederilor art. 9 »d" din contract, dumneavoastra ne 
datoraµ redevent:a pana la data renunµirii, adicii 22.06.2006. 



ROMANIA 
JUDEJUL euzAu 
MUNICIPIUL euzAu 
PRIMARIA 
DIRECTIA C.A.P.S.L. T.L, 
SERVICIUL EVIDENTA, 
ADMINISTRARE PATRIMONIU 
$1 LICITATII 
NR. 19281/2015 

Spre ftllnti: 

Prlmtirla munlclplului Buztiu 

• DIRECTIA ECONOMICA -

BOJOC STOENESCU VIOREL 

Buztiu, jud. Buztiu 

lncti din anul 2006, prin adresa nr. 10146/2006 am comunicat 
concesionarului Bojoc Stoenescu Viorel faptul cti se impune Tncetarea 
contractului de conceslune conform prevederilor art. 9 lit. d) din contract, 
intrucat realizarea investitiei este imposibilti pentru o cauzti obiectiva §i 
anume faptul ca terenul respectiv face obiectul ur:iei cereri de restituire 
formulate Tn baza Legii nr. 10/2001. 

Concesionarul a mentionat expres ca nu dore§te incetarea 
contractului, ci doar suspendarea obligatiei de plata a redeventei. 

Suspendarea platii redeventei echivaleaza Tnsa cu Tncetarea 
contractului, conform prevederilor art. 9 lit. d) din contract. 

Concesionarul are astfel doua posibilitati: 

1) lncetarea contractului prin renuntarea de catre concesionar la plata
concesiunii, motivat de faptul ca realizarea investitiei este imposibila
pentru o cauza obiectiva §i anume faptul ca terenul respectiv face

1 











Dosar nr. 3453/200/2016 

R O MA.NIA 
JUDECA TORIA BUZAU 

SECTIA CIVILA 
!NCJHIJEHJER.JE

�EDINTA PUBLICA DIN 21.06.2016 
INSTANTA CONSTITUITA DIN: 

PRE$EDINTE: NEAGU RADU-IONUT 
GREFIER: OPRl�AN NI COLETA 

Pe rol fiind judecarea acJiunii civile avand ca obiect actiune in constatare, forrnulatii 
de reclarnantul V[ORJEIL l!OJOC STOJENJESCU cu domiciliul in Buzau, Buzau si 
domiciliul procesual ales Ia SCA Craciun, Jchim din Buzau, Jud. Buzau in 
contradictoriu cu parata UNITATJEA AIDMHNHSTJIUTHV TJERITORIAILA 
MUNKCIJl'HJIL BUZAU, cu sediul in municipiul Buziiu, , Judetul Buziiu. 

Prezen\a §i dezbaterile au avut loc in §edinJa publicii din data de 07.06.2016, fiind 
consemnate in incheierea de §edintii de la acea datii, ce face parte integranta din prezenta 
lncheiere, atunci cand instanta a amilnat pronunfarea, avilnd nevoie de timp pentru a delibera. 

JNSTANTA: 

Avand nevoie de timp pentru a delibera, 1n temeiul dispozitiilor art. 396 alin. l C. pr. 
civ., va amana pronun\area la data de 22.06.2016 

DISPUNE: 

Amana pronun\area la data de 22.06.2016. 
Pronunfatii 1n §edinJa publica, azi, 21.06.2016. 

PRE$EDINTE, 
Neagu Radu-Jonut 

GREFJER, 
Opri§an Nicoleta 

- - i 





Cod ECLI ECLI:RO:JDBl;z:2016:001.004842 
Dosar nr. 3453/200/2016 

' 

R O MANIA 
JUDECATORJA BUZAU 

SECTIA CIVILA. 

SlEN'flNT A CIVU,A NR. 4842 
$EDINTA PUBLICA. DIN 22.06.2016 

INSTANT A CONSTITUITA DIN: 
PRE$EDINTE: NEAGU RADU-IONUT 

GREFIER: OPR1$AN NICOLET A 

Pe rol fiind judecarea actiunii civile avfuld ca obiect actiune in constatare, formulata 
de reclamantul VIOIRJEJL llOJOC STOENESCU cu domiciliul 1n Buzau,  si domiciliul 
procesual ales la  SCA Craciun, Ichim din Buzau, Buzau 1n contradictoriu cu parata 
UNIT A TEA AlllMINIS1'RA'fIV 'fERI'fORIALA MUNICIPIUIL BUZAIIJ, cu sediul 
in municipiul Buzau, str. Unirii nr. 163, Judetul Buzau, 

Prezenta �i dezbaterile au avut Joe 1n �edinta publica din data de 05.10.2015, fiind 
consemnate tn incheierea de �edintli de la acea data, ce face parte integranta din prezenta 

!ncheiere, atunci cand instanta a amanat pronuntarea, avand nevoie de timp pentru a delibera.

INSTANTA: 
Deliberand asupra calizei civile de fata, constata urmatoarele: 
Prin cererea inregistrata la data de 22.03.2016, re.clamantul a solicitat instantei sa 

constate ca obligatia de plata a redeventei, nascutli din Contractul de concesiune nr. 10. 185 
din 23 mai 2002 este suspendatii !ncepand cu data de 27.05.2005. In motivarea cererii a ariitat 
ca partile au semnat un contract de concesiune privind un teren proprietatea privatii a mun. 
Buziiu, in scopul construirii de catre concesionar a unui cabinet medical. Concesionarea 
terenului a fost aprobata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Buzau nr. 95 din 3 l 
mai 2001, iar scopul concesiunii a fost stabilit in conformitate cu HCL nr.35 din 22 februarie 
200 l . Reclamantul a mai ari'itat ca, in conformitate cu prevederile art. 6 teza V din Contract, 
pentru realizarea obiectului Contractului, a solicitat eliberarea autorizatiei de construire a 
cabinetului medical. In dernlarea acestei proceduri, in data de 27.05.2005, i-a fost comunicat 
avizul negativ al Comisiei pentru verificarea cererilor formulate in baza Legii nr. I 0/2001 . 

Pentru clarificarea situatie ivite, a solicitat Paratei clarificiiri 1n data de 29.06.2001. 
Prin raspunsul inregistra1 sub nr. 13222/2005, am fost in�tiin\at ca ,,piina la solutionarea 
notificiirii nr. 14.943 din 29 iunie 2001 se suspenda eliberarea autorizatiei de construire 
solicitate", ca urmare a intriirii in vigoarea a Legii nr. 247/2005. Existiind imposibilitatea 
temporara de executare a Contractului, reclamantul a solicitat suspendarea obliga\iei de plata 
a concesiunii pi'ma la solu\ionarea cererii privind elibernrea autorizatiei de construire. Initial, 
parata a raspuns ca este de acord cu !ncetarea Contractului prin remmtarea mea la concesiune. 
Ulterior, UA T Buziiu �i-a exprimat ,,acordul privind suspendarea contractului de concesiune, 
inclusiv a obliga\iilor de plata, incepand cu data de 27.05.2005, data comunicarii avizu!ui 
nega1iv a! cornisiei de ,,erificare a cererilor formulate in baza Legii nr.10/2001." In final, 
parata I-a informal ca nu existii posibilitatea suspendarii platii redevenJei �i ca o asemenea 
suspendare echivaleaza Cll renun\area !a concesiune, conform prevederilor art. 9 !it. d din 
Contract. 



Avand 1n vedere caracterul sinalagmatic al Contractului de concesiune, precum �i 
dispozi\iile art. 32 teza IA din Legea nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor, obliga\iile 
par\ilor sunt reciproce �i interdependente, iar, in situa\ia [n care o obliga\ie nu este executata, 
atunci debitorul obliga\iei reciproce poate refuza [n mod legitim, plata propriei obliga\ii, prin 
invocarea excep\iei de neexecutare a contractului. Pentru a fi aplicabile dispozi\iile art. 9 lit. d 
din Contract, imposibilitatea trebuie sa fie definitiva, iar in situa\ia de fa\a cauza care a 
determinat imposibilitatea de executare este temporara. 

Paril.ta a formula! intampinare, solicitiind respingerea ac\iunii, prin care a aratat ca, pe 
parcursul rela\iei contractuale dintre parji s-au creat, din motive independente de voin\a 
parjilor, o serie de impedimente care au fiicut imposibilii executarea obliga\iilor contractuale. 
In acest context, reclamantul a facut mai multe demersuri care indicau ca finalitate a rezolvarii 
amiabile a situa\iei create, rezolu\iunea contractului prin acordul parjilor, propunere cu care 
insii reclamantul nu a fost de acord. Pornind de la situa\ia de fapt creatii, singura solu\ie 
amiabila de rezolvare a situa\iei era rezolu\iunea contractului prin acordul piir\ilor. 

Analiztind actele fi lucrarile dosarului, inst1111Ja refine urmatoarele: 

La data de 23.05.2002 parjile au incheiat contractul de concesiune nr. 10185 (jila 7),
aviind ca obiect un teren aflat in proprietatea privata a municipiului Buzau, pe o durata de 49 
de ani, la un pre\ de 504 USD pe an. 

lntr-adevar, potrivit art. 6 din contract, reclamantul s-a obligat sii solicite autoriza\ia de 
construire �i sa inceapa construc\ia in termen de 12 !uni de la semnarea contractului, precum 
�i sa realizeze cabinetul medical in termen de 12 !uni de la ob\inerea autoriza\iei de construire. 
Totu�i, este de remarcat ca aceste ternnene nu afecteazii in nici un mod obliga\ia reclamantului 

• de a plati redeven\a.
Mai mult, in situa\ia in care reclamantul ar renunta la concesiune in conformitate cu

art. 9d din contract, redeven\a ar trebui platita piina la data renun\arii.
Pe de alta parte, contractul nu reglementeaza vreun caz de suspendare a obliga\iei de

plata a redeven\ei ci, pana la incetarea contractului potrivt art. 9, reclamantul trebuie sa
plateascii redeven\a convenita la art. 4.

Prin umare, pentru toate motivele aratate mai sus, instan\a va respinge cererea
fonnulata de Viorel Bojoc Stoenescu.

PENTRU ACESTE MOTIVE, 
IN NUMELELEGII 

HOT ARA$TE: 

Respinge cererea formulata de Viorel Bojoc Stoenescu cu domiciliul in Buzau, 
Buzau si domiciliul procesual ales la SCA Craciun, lchim din Buzau, jud. Buzau in 
contradictoriu cu parata Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Buzau, cu sediul in 
municipiul Buziiu, str. Unirii nr. J 63, Jude\u! Buzau. 

Cu drept de ape] in termen de 30 de zile de la coinunicare. Apelul se depune la 
Judecatoria Buzau. 

i5692 

Pronun\ata 1n �edin\ii publica, azi, 22.06.2016. 

l!'l'�erllhite, 
Neagu Radu.-Iom1t 
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Grnfnew, 
Opri�an Nicoleta 
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SEDINTA PUBLICA DIN 07.06.2016 
INSTANTA CONSTITUITA DIN: 

PRESEDINTE: NEAGU RADU-IONUT 
GR.EFIER: OPRI$AN NICOLET A 

Pe rol fiind judecarea actiunii civile avand ca obiect actiune in constatare, formulatii 
de reclamantul VHOREl lllO.J'OC §'fOJENESCU cu domiciliul in Buzau, b-dul Buzau si 
domiciliul procesual ales la SCA Craciun, Jchim din Buzau, s, parter, ap. 2, jud. Buzau 
in contradictoriu cu parata UNIT A TEA AIDMHNHSTIRATIV 'fERITOlUALA 
MUNICHll'HUlL BUZAU, cu sediul in municipiul Buziiu, ,Judetul Buziiu. 

La apelul nominal fiicut in §edinta publicii, au lipsit partile, reclamantul VIOREL 
BOJOC STOENESCU a fast reprezentat de avocat lchim Silviu . 

S-a fiicut referatul cauzei de ditte grefierul de §edintii, care invedereazii instantei faptul 
cii, procedura de citare este legal indeplinita, dosarul este la al primul termen de judecatii, 
dupii care: 

Instanta de judecatii, conform dispozitiilor art. 131 alin. I cod pr. civ., i§i verificii din 
oficiu competenta §i, In temeiul art. 94 pct.I lit. k) §i art l07 cod pr. civ., constata ca este 
competentii siijudece cauza din punct de vedere general, material §i teritorial. 

Avand in vedere ca nu mai sunt cereri de formula! sau exceptii de invocat, instanta 
acordii cuvantul in probatiune. 

Aparatorul reclamantului VIOREL BOJOC STOENESCU, avocat lchim Silviu avand 
cuvantul in probatiune, solicitii incuviintarea probei cu inscrisurile depuse la dosarul cauzei. 
Arata ca parata face o confuzie in sensul ca reclamantul nu a solicitat incetarea contractului ci 
doar suspendarea acestuia atat timp cat nu exista conditii pentru a se emite autorizatia de 
construire iar reclamantul nu a folosit bunul datorita faptului ca nu s-a emis aceasta autorizatia 
de construire. 

In temeiul art. 258 C.pr.civ., constatand ca este admisibilii potrivit legii §i duce la 
solu\ionarea cauzei, lncuviinteaza proba cu inscrisurile depuse Ia dosarul cauzei. 

Instanta, analizand el\ceptia inadmisibilitatii actiunii formulata de parat prin 
intampinare, constata ca acestea sunt aparari de fond si nu o veritabila exceptie. 

lnstanta de judecata, aviind in vedere ca nu mai sunt cereri de formula! sau excep\ii de 
invocat, 1n conformitate cu dispozitiile art. 392 Cod de procedura civila declarii deschise 
dezbaterile §i acordii cuviintul pe fond. 

Aparatorul reclamantului VIOREL BOJOC STOENESCU, avocat Ichim Silviu, avand 
cuvantul pe fond, solicitii admiterea ac\iunii, sa se constate suspendarea obligatiei de plata a 
redeventei, nascuta din contractul de concesiune m. l0.185/23.05.2002, incepand cu data de 
27.05.2005. Inca de la inceputul contractului, acesta nu a putut fi adus la indeplinire intrucat 
in anul 2005, din cauza aparitiei legilor privind fondul funciar, procedura de emitere a 
autorizatiilor de construire a fost suspendata. Avand in vedere ca aceasta autoorizatie nu 
poate fi emisa de catre Priniaria municipiului Buzau, fara ca reclamantul sa aiba vreo culpa in 
acest efect, el neputand interveni in procedura emiterii autorizatiei de construire, considera ca 
neputand folosi terenul rnncesionat, reclamantul nu poate fi obligat sa plateasca obligatia 
rezultata din contractu! de c-0ncesiune. Arata ca pana in acest moment nu exista o rezolutie 










