
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
JANDARMERIA ROMANA 

U.M.0260 BUCURESTI 
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cATRE 
CURTEA DE APEL BUCURESTI 

Nesecret 
Exemplar nr. g 
Nr.19~43lJ 
Bucure~ti, 16.Cf, .2018 

Sectia a VIII-a Contencios Administrativ ~i Fiscal, 
Domnule Pre~edinte 

UNIT ATEA MILIT ARA 0260 BUCURESTI (BAZA DE 
" ADMINISTRARE SI DESERVIRE A JANDARMERIEI ROMANE ) cu 

sediul In Bucure~ti, str. J andarmeriei nr. 9-11, sector 1, Cod po~tal 013 894, telefon 
021 I 409.61.20, fax 021 I 319.14.13, Cod fiscal 4192774, cont bancar 
R014TREZ7015005.XXX000141 - deschis la Trezoreria sector 1 Bucure~ti, 

reprezentata prin domnul ANDREESCU BOGDAN ALEXANDRU, 
lmputemicit comandantul unitatii - prin O.I.G.J.R. nr. 817/29.03 .2018 ~i domnul 
BUNGIU FLORIAN - consilier juridic (delegatie de reprezentare anexata), In 
calitate de intimat In dosarul nr. 35396/3/2015*, In conformitate cu prevederile art. 
205 ~i urmatoarele din Codul de Procedura Civila, formulam: 

iNTAMPINARE 

la cererea de recurs formulata de Primarul Sectorului 1 al Municipiului 
Bucure~ti, Sectorul 1 al Municipiului Bucure~ti ~i Consiliul Local al 
Sectorului 1 al Municipiului Bucure~ti cu sediul In Bucure~ti, bd. Banu Manta, 
nr. 9, sector I lmpotriva Sentintei civile nr. 2966/10.05.2017 pronuntata de 
Tribunalul Bucure~ti prin care solicitam onoratei instante respingerea recursului ca 
neintemeiat pentru urmatoarele motive: 

In cererea de recurs, este invocata exceptia de nelegalitate a actelor 
administrative emise de MAI In procedura administrativa de omologare a 
poligonului, respectiv a autorizatiei de functionare nr. 308876/2005 ~i a actelor 
care au stat la baza emiterii acesteia; 

La alineatul 6 de la pag. 3 din cererea de recurs, recurentii afirma ,, fn plan~a 
aferenta P. U G., cat ~i ulterior, fn plan~ele aferente PUZ Zona de Nord nu a Jost 
reglementata vreo zona de protecfie, fntrucat poligonul nu era omologat, iar la 
data omologarii acestuia (2005) fn zona erau edi.ficate construe/ii" Recurentii 
sustin ca poligonul nu era omologat, afirmatie nedovedita de nici un inscris in 
acest sens. Dimpotriva, am dovedit in prima instanta dar ~i prin inscrisurile anexate 
la celalalt recurs, al Consiliului General al Municipiului Bucure~ti ca in anul 2005 
a avut loc o reomologare, poligonul fiind omologat ~i functionand cu mult timp 
inainte. Recomandam In acest sens recurentilor sa ia la cuno~tinta de Adresele de 
inaintare din anul 1996. 
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Referitor la afirmatia ,, fn plan§ele aJerente PUZ Zona de Nord nu a Jost 
reglementata vreo zona de protecfie ", aducem la cuno~tinta onoratei instante ca 
informatia este inexacta, deoarece chiar prin adresa nr. 169673/2010 ~i 

169673/R/2010, Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane a comunicat zonele 
de siguranta din dosarul de omologare. 

Invederam onoratei instante totodata, ca in Planul Urbanistic General este 
prevazuta existenta Poligonului de tragere Baneasa ca obiectiv cu destinatie 
speciala cu caracter urban. 

Recurentii, precizeaza la ultimul alineat de la pagina 3 ca ,, chiar MAI a avizat 
Javorabil construcfia de locuinfe fn zona pre tins a fl de siguranfa §i au Jost depuse 
exemplificativ o serie de autorizafii de construire. " Precizam ca M.A.I. nu a emis 
autorizatii de construire pentru locuinte aflate in zona de siguranta a poligonului ~i 
nu am identificat in inscrisurile anexate la dosar nici un aviz al MAI pentru un 
imobil aflat In zona de siguranta. Constructiile au fost ridicate, nu contestam acest 
aspect, lnsa au fost doua situatii distincte: 
- fie prin Certificatul de urbanism emis de Primaria Sectorului 1 Bucure~ti nu s-a 

solicitat avizul MAI; 
- fie s-a solicitat acest aviz favorabil prin Certificatul de urbanism, Ministerul 

Afacerilor Inteme nu 1-a emis la solicitarea celor In cauza, iar proprietarii In 
cauza au formulat cereri de chemare in judecata a M.A.I. 
In aceasta din urma situatie s-a ajuns ca pe rolul instantelor sa fie mai multe 

procese prin care s-a solicitat avizul favorabil al M.A.I. insa nici o instanta nu a 
admis cererea, dimpotriva , aceasta a fost respinsa sau suspendata. Amintim in 
acest sens dosarele nr. 495/2/2016, 7484/2/2014, 2228/2/2015, 4111/2/2016, 
2772/3/2016, 37996/3/2016. 

La alin. 4 de la pag. 4, recurentii precizeaza ,, nu exista nici o baza legala 
pentru stabilirea zonei de siguranfa a poligonului, fn aJara terenului aflat fn 
proprietatea MAI" insa nu precizeaza ce articol sau punct a fost lncalcat din 
O.M.A.I. nr. 1020/1999 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, 
pregatirea ~i executarea ~edintelor individuale de tragere de catre cadrele M.I.; 

Referitor la punctul IV de la pag. 4 Argumente invocate privind legalitatea 
PUZ, recurentii sustin ca avizul prevazut de Ordinul 34/N/1995 pentru 
aprobarea Precizarilor privind avizarea documentatilor de urbanism ~i 

amenajarea teritoriului, precum ~i a documentatiilor tehnice pentru 
autorizarea executarii constructiilor nu era obligatoriu deoarece poligonul nu 
este limitroJ §i nici nu este cuprins fn zona studiata prin PUZ. 

Invederam onoratei instante ca Planul U rbanistic Zonal PUZ - Zona de 
Nord a Municipiului Bucure~ti ~os. Odai - ~os. Bucure~ti-Ploie~ti - Str. 
Jandarmeriei - ~os. Gheorghe Ionescu Sise~ti - ~os. Bucure~ti-Targovi~te, 

reprezinta Anexa nr 3 la H.C.G.M.B. nr. 21/30.01.2014. 
Ori, Poligonul de tragere Baneasa se afla la adresa Str. Jandarmeriei, nr. 166-

174, dupa cum rezulta din Extrasul de Carte Funciara pentru Informare nr. 12024 
din 12.02.2016. in acest sens, precizam ca am anexat copie in probatoriu de pe 
extrasul respectiv ~i de pe Planul de amplasament ~i delimitare a imobilului, Seara 
1 :2000 la lntampinarea la recursul Consiliului General al Municipiului Bucure~ti. 

Invederam onoratei instante ca A vizul M.A.I. era obligatoriu, data fiind 
vecinatatea Poligonului de tragere Baneasa cu Planul Urbanistic Zonal. 
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Referitor la afirmatia de la jumatatea pag. 5 ,,Avizul MAI nu a Jost solicitat 
pentru poligonul de tragere Baneasa, ci s-a solicitat avizul Ministerului de Interne 
deoarece pe drumul Regimentului existii o unitate cu caracter special, aviz care de 
altfel, a Jost acordat. " precizam ca nu am lnteles la ce se refera recurentii. 
Ministerul de Inteme nu a acordat nici un aviz favorabil referitor la Planul 
Urbanistic Zonal. in situatia In care se refera la avizul favorabil acordat de 
Serviciul Roman de Informatii, informam pe domnii avocati care au lntocmit 
cererea de recurs ca Serviciul Roman de Informatii nu face parte din Ministerul de 
lnterne. 

in ceea ce prive;;te punctul V. Argumente privind lipsa de interes a 
reclamantilor, actiunea neservind nici unui folos practic, precizam ca obiectul 
actiunii este anularea HCGMB nr. 21130.01.2014 pentru lipsa avizului care ne 
apartine. in acest sens, precizam ca, In baza HCGMB nr. 21/30.01.2014 au fost 
emise Certificate de urbanism ;;i Autorizatii de constructii, In zona de siguranta au 
fost ridicate constructii iar pregatirea cadrelor din Ministerul Afacerilor Inteme In 
Poligonul de tragere Baneasa a fost afectata prin lntreruperea executarii tragerilor 
In poligon. 

Referitor la sustinerile de la pag. 8, bolduit, recurentii sustin ca avem in 
proprietate numai 8,4 ha. invederam onoratei instante, ca dupa cum rezulta din 
Extrasul de Carte Funciara pentru Informare nr. 12024 din 12.02.2016 anexat la 
celalalt recurs, avem In proprietate o suprafata mult mai mare, respectiv 76 993 
m.p. 

in ceea ce prive;;te explicatiile din prima jumatate a paginei. 13, referitor la 
masurile de siguranta ;;i fa;;iile de siguranta din Anexa 2 a O.M.A.I. nr. 1020/1999 
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, pregatirea ;;i executarea 
;;edintelor individuale de tragere de catre cadrele M.I., lnvederam onoratei instante 
ca masurile de siguranta ;;i fil;;iile de siguranta descrise In capitolul respectiv se 
refera atat la poligoanele temporare cat ;;i la poligoanele permanente. 

Refer:itor la afirmatiile din a doua jumatate a paginei 13, recurentii invoca 
,,lipsa acordului organelor locale, sub semniitura §i §tampilii, de infiinfare a 
poligonului" In conformitate cu prevederile punctului 9 din anexa 2 a ordinului 
invocat. Aducem la cuno;;tinta onoratei instante, ;;i pe aceasta cale informam ;;i 
recurentii, ca la dosarul de omologare al poligonului se regase;;te acordul Primariei 
Sectorului 1 Bucure;;ti. Astfel, adresa nr. 9471/R/23.03.2005 este semnata de 
primarul Andrei Ion Chiliman, are ;;tampila institutiei, este semnata de arhitect ~ef 
Oana Radulescu ;;i este lntocmita de inginer Anca Olteanu. Acordul este <lat ca 
raspuns la adresa nr. 222 575 din 16.03.2005 a U.M. 0260 Bucure;;ti. invederam 
onoratei instante In acest sens, ca exista acordul Primariei Sector 1 Bucure;;ti la 
Dosarul de omologare al poligonului. Pentru a nu exista dubii, anexam 1nca o data 
cele doua adrese, de;;i ele se afla In dosarul de omologare. 

Aducem la cuno;;tinta onoratei instante ca au fost lnaintate adrese de informare 
;;i au fost obtinute acorduri ;;i de alte institutii: aeroporturi, Autoritatea Aeronautica 
Civila Romana, etc. 

Referitor la lipsa reprezentantului organului administratiei locale din Comisia 
de evaluare, conform punctului 10 alin. a, la constituirea comisiei s-a avut In 
vedere faptul ca poligonul functioneaza din anul 1969 ;;i este proprietatea M.A.I. 
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Referitor la afirmatiile de la pag. 15 privind 1ncalcarea Constitutiei, precizam 
ca nu am expropiat pe nimeni pentru cauza de utilitate publica ~i nu am 1ncalcat 
dreptul de proprietate al nimanui. Recurentii au 1ncalcat prevederile Legii 
350/2001 privind amenajarea teritoriului ~i urbanismul, Legii 50/1991 privind 
autorizarea executarii lucrarilor de constructii ~i ale Ordinului 34/N/1995 pentru 
aprobarea Precizarilor privind avizarea documentatilor de urbanism ~i amenajarea 
teritoriului, precum ~i a documentatiilor tehnice pentru autorizarea executarii 
constructiilor deoarece au aprobat Planul Urbanistic Zonal PUZ- Zona de Nord 
a Municipiului Bucure~ti Sos. Odai - Sos. Bucure~ti-Ploie~ti - Str. 
Jandarmeriei - Sos. Gheorghe Ionescu Sise~ti - Sos. Bucure~ti-Targovi~te rara 
avizul favorabil al M.A.I. 

Referitor la afirmatia de la pag. 1 7, alin. 2 din cererea de recurs, ,, fn rest, fn 
dosarul de omologare, sunt pove~ti ~i acte care dovedesc titlul de administrare 
pentru cele 8, 4 ha" precizam ca un dosar de omologare al M.A.I. nu are cum sa 
contina pove~ti, iar 1nscrisurile din dosarul de omologare dovedesc titlul de 
administrare pentru o suprafata de 77 000 m.p. - a se vedea continutul Hotararii 
Consiliului de Min~tri al Republicii Socialiste Romania nr. 2044 din 21 octombrie 
1969. 

Pentru toate motivele invocate, tinand cont ~i de inscrisurile anexate, rugam 
onorata instanta sa respinga recursul formulat de Primarul Sectorului 1 al 
Municipiului Bucure~ti, Sectorul 1 al Municipiului Bucure~ti ~i Consiliul 
Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucure~ti ca neintemeiat. 

in drept, invocam: 
- Legea nr. 554 din 2 decembrie 2004 a contenciosului administrativ, 

actualizata; 
- Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului ~i urbanismul; 
- Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de 

constructii; 
Ordinul 34/N/1995 pentru aprobarea Precizarilor privind avizarea 

documentatilor de urbanism ~i amenajarea teritoriului, precum ~i a 
documentatiilor tehnice pentru autorizarea executarii 
constructiilor; 

- O.M.A.I. nr. 1020/1999 pentru aprobarea Regulamentului privind 
organizarea, pregatirea ~i executarea ~edintelor individuale de 
tragere de catre cadrele M.I.; 

- Codul de procedura civila; 

in probatoriu, solicitam admiterea probei cu inscrisurile depuse in 
prima instanta, precum ~i a urmatoarelor 1nscrisuri anexate in copie certificata 
pentru conformitate: 

- adresa nr. 222 575 din 16.03.2005 a U.M. 0260 Bucure~ti; 
- adresa nr. 9471/R/23.03.2005 a Primariei Sectorului I Bucure~ti; 
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In temeiul dispozitiilor art. 223 al in. (3 ), coroborat cu prevederile art. 411, 
al in. (2) pct. 2 din Codul de procedura civila, solicitam judecarea pricinii ~i in lipsa 
reprezentantului U.M. 0260 Bucure~ti. 

Depunem prezenta intampinare in 10 (zece) exemplare, din care un 
exemplar pentru instanta ~i 9 (noua) exemplare pentru comunicare. 

CONSILIER JURIDIC 

~ 

DOMNULUI PRE~EDINTE AL CURTII DE APEL BUCURE~TI 

Autor: mr. Bungiu Florian. I 0 exemplare, 5 file 
D:\BUNGIU INSTANTA\PUZ\intampinare la recurs 2 
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