
         
      Către

COMITETUL JUDETEAN PENTRU SITUATII DE URGENTA TIMIS
Bd. Revoluţiei din 1989 Nr.17, Timişoara (TM)

Subscrisele : ....

in temeiul prevederilor art. 1 alin.2 si art. 7 din  Legea nr. 554/2004 a contenciosului
administrativ, formulam prezenta

                                       PLANGERE PREALABILA

 impotriva Hotararii Comiterului Judetean pentru Situatii de Urgenta Timis din data de
02/08/2020: 

- revocarea art.6 al actului administrativ mai sus mentionat avand in vedere
netemeinicia acestuia,

   avand in vedere urmatoarele             

                                                     MOTIVE

In conformitate cu prevederile art. 1 alin.2 din Legea nr.554/2004: „Se poate adresa
instanţei de contencios administrativ şi persoana vătămată într-un drept al său sau într-un
interes legitim printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept.”

Asadar, consideram ca subscrisele, in calitate de persoane vatamate, suntem indreptatiti sa
solicitam revocarea articolului 6 al actului administrativ contestat, avand in vedere ca emiterea
Hotararii CJSU  Timis, nu numai ca este netemeinica, dar ne si lezeaza activitatea economica. 

Astfel prin art. 6 al Hotararii CJSU din 02.08.2020 se prevede astfel : „Se interzice
funcționarea spațiilor destinate jocurilor de noroc în intervalul orar 23.00-6.00.”

Mentionam ca decizia privind suspendarea functionarii salilor de joc de noroc intre orele
23:00 – 06:00, s-a luat in cadrul art. 4 a Hotararii CJSU Timis din data de 01.08.2020 conform
careia „Se interzice funcționarea operatorilor economici, (spații destinate jocurilor de noroc,
terase, cluburi, baruri, și altele asemenea) în intervalul orar 23:00 – 6:00.” iar ziua imediat
urmatoare s-a revenit asupra acesteia, mentinandu-se interdictia doar cu privire la operatorii de
jocuri de noroc, acest fapt denotand clar o inconsegventa a autoritatii publice emitente.

Cu atat mai mult, Hotararea emisa de dvs. ar trebui sa respecte cerintele oportunitatii si a
proportionalitatii, astfel in exercitarea atributiilor specifice, administratia publica are un drept de
apreciere, putand sa emita acte adminsitrative de autoritate, prin care sa stabileasca anumite
reguli prin care sa asigure satisfacerea cat mai bine a interestului public, national sau local. 

Dreptul de apreciere semnifica posibilitatea de a decide asupra oportunitatii unei atitudini
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concretizata ulterior in emiterea  unui act administrativ care prin efectele produse va interveni
asupra realitatii inconjuratoare in sensul modificarii acesteia, modificare care ar trebui sa fie
intotdeauna in conformitate cu interesul general. 

Insa art.6 a Hotararii CJSU Timis nu este oportun, raportat la actuala evolutie
epidemiologica la nivel local si la faptul ca subscrisele respecta cu strictete si intocmai masurile
obligatorii prevazute de Ordinul 1088/2020, salile de joc fiind dotate cu toate echipamentele
necesare mentinerii unui mediu sigur (masti, manusi, solutii dezinfectante pt maini si pentru
surpafete), de asemenea sunt montate panouri despartitoare si se respecta prevederile privind
numarul de persoane care pot fi prezente deoadata in aceeasi incapere. 

Cu atat mai mult, trebuie observat ca nu s-a respectat principiul proportionalitatii astfel,  in
alte localitati in care subscrisele desfasuram activitati de jocuri de noroc, care se incadreaza in
aceeasi categorie dpdv al numarului de imbolnaviri, autoritatile comeptente nu au adoptat masura
inchiderii salilor de jocuri de noroc, aceasta fiind o masura drastica care se va putea adopta in caz
de nevoie in functie de evolutia situatiei epidemiologice.

Un alt aspect important ar fi respectarea interesului general prin actul normativ adoptat,
ceea ce nu este cazul in situatia de fata. Prin art.6 al Hotararii CJSU Timis, organizatorilor de
jocuri de noroc li se cauzeaza mari pierderi financiare, fiind astfel nevoiti sa ne reducem
personalul, desi pe perioada starii de urgenta au fost depuse mari eforturi pentru pastrarea
locurilor de munca a angajatilor nostri. De asemenea  va rugam sa luati  in considerare pierderile
cauzate prin imposibilitatea de exploatare in conditii optime a aparatelor de joc din sali, pentru
care taxele de autorizare sunt achitate trimestrial in avans.

Reiteram ca subscrisele in privinta prevenirii raspandirii virusului SARS-CoV-2 am luat si
respectam intocmai toate masurile prevazute prin Ordinul nr. 1088/16.06.2020 a Ministerului
Sanatatii, si ne dorim in aceeasi masura sa depasim aceasta criza medicala, insa bineinteles si sa
atenuam in masura posibilului impactul economic negativ 

Avand in vedere aceste motive, solicitam sa dispuneti revocarea Art.6 a Hotararii
CJSU Timis din data de 02.08.2020, ca fiind emisa netemeinic.

 

Semnaturi...

                                             
                                                


