
ROMÂNIA
TRIBUNALUL xxxxxx
SENTINŢA CIVILĂ NR. 215 /F
Şedinţa publică din data de xx.xx.xxxx
Tribunalul constituit din:
PREŞEDINTE - xxxxx
GREFIER - xxx
Pe rol  soluţionarea cererii  de completare dispozitiv  formulată în  cauza de 
contencios administrativ şi fiscal privind pe reclamanta PRIMĂRIA xx -PRIN 
PRIMAR  în  contradictoriu  cu  pârâtele  DIRECŢIA  GENERALĂ  A 
FINANŢELOR PUBLICE xx ŞI ACTIVITATEA DE INSPECŢIE FISCALĂ xx, 
având ca obiect anulare act control.
La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.
Procedura de citare a fost legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefier, care învederează instanţei obiectul 
cauzei, stadiul procesual, procedura de citare, după care;
Tribunalul,   având  în   vedere   actele   şi lucrările dosarului, se consideră . 
lămurit, în baza art. 150 Cod  procedură civila,  declară dezbaterile închise şi 
reţine cauza spre soluţionare.
După deliberare,
TRIBUNALUL
Asupra cererii de completare dispozitiv de faţă;
Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de xx.xx.xxxx sub nr. 
xx/xx/xxx,  expertul  -  contabil  xxxx,  domiciliată  în  a  solicitat  completarea 
dispozitivului  sentinţei  civile  nr.  xx/x  din  xx.xx.xxxx,  în  sensul  obligării 
reclamantei Primăria xxx, cu sediul convenţional pentru comunicare actelor 
de procedură la Cabinet individual de Avocatură xxx, situat în xx, str. xxxx, nr. 
x, judeţul xxx, la plata sumei de xxx lei, reprezentând suplimentul onorariului 
de expertiză contabilă efectuat în cauză.
In motivarea cererii, a arătat că prin sentinţa civilă susmenţionată, s-a admis 
în  parte  cererea  formulată  de  reclamantă,  însă  s-a  omis  pronunţarea  pe 
cererea  expertului  contabil  de  suplimentare  a  onorariului  de  expertiză  cu 
suma de xxx lei si obligarea reclamantei la plata acestuia, conform notei de 
evaluare a onorariului depusă la dosar la data de xx.xx.xxxx.
Legal  citată,  reclamanta  a  solicitata  respingerea  suplimentării  onorariului, 
considerând că refacerea raportului  de expertiză s-a datorat expertului,  iar 
suma  fixată  provizoriu  de  către  instanţă  era  suficientă  pentru  a  acoperi 
cuantumul muncii prestate de către expert.
în final, reclamanta a solicitat ca, în cazul în care s-ar admite această cerere, 
pârâta să suporte cotă-parte din onorariul suplimentat, având în vedere că 
acţiunea formulată a fost admisă în parte.
Analizând actele şi lucrările dosarului, tribunalul reţine următoarele:
Prin sentinţa civilă nr. xx din xx.xx.xxxx Tribunalul Ialomiţa a admis în parte 
cererea formulată de reclamanta Primăria xx - prin Primar, încontradictoriu cu 
pârâtele   D.G.F.P. xxx şi Activitatea de Inspecţie Fiscala xxx.



A dispus anularea deciziei  nr.  x/xx.xx.xxxx emisă de D.G.F.P.  xxx  -Biroul 
Soluţionare Contestaţii şi în consecinţă admite în parte contestaţia împotriva 
deciziilor  de  impunere  nr.  xxx/xx.xx.xxxx  şi  nr.  xxx/xx.xx.xxxx  emise  de 
D.G.F.P. Ialomiţa - Activitatea de Inspecţie Fiscală pe care le desfiinţează în 
parte cât priveşte suma de xxxxx lei.
A exonerat pe reclamantă de la plata sumei de xxxx lei.
A  obligat  pârâta  la  plata  către  reclamantă  a  sumei  de  xxx  lei  cu  titlu  de 
cheltuieli de judecată.
Din actele dosarului, tribunalul constată că expertul contabil a depus, odată 
cu raportul de expertiză întocmit, şi nota de evaluare privind onorariul pentru 
efectuarea expertizei în care detaliază modul de stabilire a timpului de lucru.
Tribunalul constată că expertul a făcut dovada muncii sale pentru efectuarea
expertizei. Este vorba despre o expertiză laborioasă, actele analizate fiind pe 
o perioadă lungă de timp, iar informaţiile necesare pentru corecta rezolvare a
situaţiei  existente  în  evidenţa  contabilă  a  reclamantei  au  fost  foarte  greu 
obţinute.
,,De  aceea  a  fost  nevoie  de  efectuarea  unui  supliment  la  raportul  de 
expertiză.
în  aceste  condiţii,  cererea  expertului  pentru  suplimentarea  onorariului  de 
expertiză cu suma de xxxx lei este întemeiată.
Potrivit  art  28i2 Cod procedură civilă  „Daca prin hotărârea dată instanţa a 
omis să se pronunţe asupra unui capăt de cerere principal sau accesoriu ori 
asupta  unei  cereri  conexe  sau  incidentale,  se  poate  cere  completarea 
hotărârii  în  acelaşi  termen în  care  se  poate  declara,  după  caz,  apel  sau 
recurs împotriva acelei hotărâri."
Conform art. 281 indic. 2 alin. 3 din C. proc.civ. dispoziţiile prezentului articol 
se aplică şi în cazul în care instanţa a omis sa se pronunţe asupra cererilor 
martorilor, experţilor, traducătorilor, interpreţilor sau apărătorilor, cu privire la 
drepturile lor.
Cum, tribunalul a omis sa se pronunţe si cu privire la captul de cerere privind 
suplimentarea  onorariului  de  expertiză  cu  suma  de  xxx  lei  si  obligarea 
reclamantei  la  plata  acestuia,  va  admite  cererea  formulată  de  expertul 
contabil xxxx.
Va dispune completarea dispozitivului sentinţei civile nr. xx din xx.xx.xxxx a 
Tribunalului xxxx astfel:
Va dispune darea în debit a reclamantei PRIMĂRIA xxxx în contul Biroului de 
Expertiză din cadrul Tribunalului Ialomiţa cu suma de xxxx lei reprezentând 
onorariu expert pentru expertiza efectuată de expert contabil xxxx în cadrul 
prezentului dosar.
Intrucât acţiunea formulată de reclamantă a fost admisă în parte, în baza art. 
276 din C. proc. civ. va obliga pârâta D.G.F.P. xxxxx la plata către reclamanta 
PRIMĂRIA  xxxx  a  sumei  de  xxxx  lei  cu  titlu  de  cheltuieli  de  judecată, 
reprezentate de onorariu expert contabil.
Văzând şi dispoziţiile art. xxxx alin. i Cod procedură civilă.
PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂŞTE:



în baza art. 2i82 alin. 3 Cod procedură civilă, admite cererea formulată de 
expertul contabil xxxx.
Dispune completarea  dispozitivului  sentinţei  chile  nr.  xxx  din  xx.xx.xxxx  a 
Tribunalului xxxxx astfel:Dispune darea în debit a reclamantei Primăria xxx în 
contul Biroului de Expertiză din cadrul Tribunalului xxxx cu suma de xxx lei 
reprezentând  onorariu  expert  pentru  expertiza  efectuată  de  către  expert 
contabil xxxx în cadrul prezentului dosar.
Obligă pârâta D.G.F.P. xxxx la plata către reclamanta Primăria xxxx a sumei 
de xxxx lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentate de onorariu expert 
contabil.
Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.


