
Barem de corectare – Drept administrativ, 26 ianuarie 2018 

 

1. Actele irevocabile – sunt excepţiile de la principiul revocabilităţii, cele pe care administraţia nu le poate desfiinţa. 
Singurul temei legal expres – art. 1 alin. (6) LCA, completat de reglementările europene şi de doctrină. Bineînţeles că ele 
pot fi anulate de ICA dacă sunt atacate în termenul legal, pentru că nu există un text care să interzică acest lucru. 
Actele neanulabile – excepţiile de la posibilitatea ICA de a anula acte administrative – sunt actele exceptate de la 
controlul contencios – art. 126 alin. (6) din Constituţie, art. 5 LCA. Ele teoretic pot fi revocate (ex. Un act de 
comandament) pe motiv de ilegalitate ori inoportunitate, doar instanţa nu le poate cenzura. Pot exista acte dublu 
exceptate – act / altă procedură judiciară – Legea 10/2001, intrat în circuitul civil şi deci şi irevocabil. (0,5 p. × 2 = 1p.) 
2. Dacă valoarea bunului (şi, deci, despăgubirea) a crescut cu trecerea timpului se poate invoca lipsa caracterului just 
dacă s-ar acorda după 5 ani o despăgubire cu care în prezent nu se poate achiziţiona un imobil similar. Dacă valoarea 
bunului e mai mică cu trecerea timpului se poate invoca în primul rând caracterul prealabil al despăgubirii, ea trebuie 
măcar calculată la momentul exproprierii, expropriatorul nu îşi poate invoca propria culpă petru neplata la timp a 
despăgubirii (în primul caz se poate cere diferenţa şi ca daune pentru întârzierea plăţii despăgubirii). Art. 26 alin. (2) din 
Legea 33/94 nu se aplică expres la exproprierile pe Legea 255/2010 pentru că, prin definiţie în cazul legii cadru 
exproprierea se dispune după expertiză, prin hotarâre judecătorească, iar pe legea specială controlul jurisdicţional este 
ulterior exproprierii. (0,35 p. + 0,35 p. + 0,30 p. = 1p.) 

3. (a) da, cel mai probabil, afectaţiune există şi, după provenienţa fondurilor ar aparţine statului român (domeniu public 
virtual, spitalul nu e construit încă); (b) nu, aparţin Ministerului justiţiei care nu e titular de proprietate publică; (c) Nu, 
nici Patriarhia nu e titular de proprietate publică, afectaţiunea e insuficientă. (d) da, avem şi titlul (proprietatea statului) 
şi afectaţiunea, deci domeniul public naţional. (0,25 p. × 4 = 1p.) 
4. Contenciosul în aprecierea legalităţii e compatibil cu oricare din cele două categorii, căci excepţia de nelegalitate 
poate fi ridicată de orice parte, în orice fel de proces, deci teoretic şi în litigii de contencios subiectiv ori obiectiv, ca să 
devină parte din acestea. Celelalte două, presupunând daune, sunt compatibile doar cu contenciosul subiectiv, căci în 
cel obiectiv reclamantul apără doar starea generală de legalitate, deci nu poate suferi vreun prejudiciu. (0,5 p. × 2 = 1p.) 
5. (a) nu, pentru că se soluţionează după o alt procedură judiciară, deci LCA (cu art. 4) este inaplicabilă. (b) nu, pentru că, 
deşi e ilegal pe lipsă de competenţă, e act normativ; (c) nu, pentru că nu e act administrativ ci operaţiune administrativă; 
(d) nu, pentru că fiind vorba despre un contract civil, şi actul de reziliere este tot de natură civilă, deci nu e act 
administrativ individual. (0,25 p. × 4 = 1p.) 
Speţa: 

a) (i) cel mai probabil este vorba despre un contract de închiriere, căci durata şi importanţa lui nu reclamă încheierea 
unei concesiuni (1 punct extra barem). Dintre cele studiate însă, contractul este unul de concesiune (căci se transferă 
dr./obl. de exploatare) a unui bun proprietate publică. (0,25 p.) (ii) S-ar aplica deci OUG nr. 54/2006, care, la art. 66 alin. 
(2) stabileşte instanţa competentă – tribunalul de la sediul concedentului, deci Tribunalul Cluj. (0,5 p.) (iii) În plus, cum 
aceasta nu vorbeşte nimic de proceduri prealabile, dar, potrvit art. 66 alin. (1) ea se completează cu LCA, concesionarul 
ar trebui să urmeze procedura concilierii (art. 7 alin. (6) lit. b) LCA). Pentru anularea dispoziţiei se poate formula şi 
procedură administrativă prealabilă (art. 7 alin. (1) LCA, mergându-se pe ideea că nu concedentul a modificat 
contractul), iar dacă se merge pe teoria echilibrului financiar concesionarul poate formula şi o cerere de reechilibrare a 
contractului urmată de acţiunea în contencios împotriva refuzului. (0,75 p.) 
b) Pentru anularea şi suspendarea dispoziţiei, organul emitent – Primarul Mun. Cluj-N. (0,25 p.) Pentru daune, persoana 
juridică de drept public (...), UTR – Municipiul Cluj-Napoca şi, eventual, primarul persoană fizică dacă susţinem 
ilegalitatea actului. (0,5 p.) 
c) Mergând pe ideea de concesiune, concedent e Consiliul local, deci suspendarea/modificarea unilaterală a contractului 
(prerogativa exorbitantă) aparţine doar acestuia, deci primarul şi-a încălcat competenţa (delegarea de semnătură era 
doar pentru momentul încheierii contractului, oricum nu era o delegare de atribuţii) (0,5 p.). Pe de altă parte, cauza e 
destul de discutabilă, doliul naţional nu presupune întreruperea tuturor activităţilor, ci doar a celor care sunt 
incompatibile cu starea de sobrietate specifică doliului (concerte, umor, vânzarea de băuturi alcoolice etc) (0,25 p.). 
Temeiul daunelor ar putea fi dublu: emiterea unui act ilegal cauzator de prejudicii sau, oricum, principiul echilibrului 
financiar (restituirea a 300 lei din redevenţă plus, eventual, profitul nerealizat) (0,5 p.). 
d) petitul de anulare ar trebui admis pentru motivele de mai sus. La fel şi cel de daune (0,25 p.). În schimb, cel de 
suspendare ar trebui respins, paguba nu este iminentă la 23 ianuarie ci produsă deja (actul şi-a epuizat efectele juridice, 
suspendarea nu mai are obiect) (0,25 p.). 
 
(1 punct din oficiu) 


