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3 
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Sorin Constantinescu - procuror şef al Serviciul Teritorial Constanţa 

din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie,  

Examinând conţinutul actelor de urmărire penală efectuate în cauza  

cu numărul de mai sus, privind pe numiţii CALAPOD TUDOREL si  GULELIS 

VIOLETA, 

 

 

C O N S T A T :  
 

 

Prin Procesul - verbal de sesizare din oficiu din data de 25.03.2009 

întocmit de Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Constanţa, în baza 

Adresei nr. 249261/07.03.2008 emisă de Direcţia Generală Anticorupţie –Biroul 

Anticorupţie pentru Judeţul Constanţa, s-a procedat la sesizarea din oficiu cu privire la 

comiterea infracţiunii prev. de art. 13" din Legea nr. 78/2000 de către numiţii 

CALAPOD TUDOREL - primar al Oraşului Năvodari,  SIMA ELENA - consilier 

juridic în cadrul Primăriei Oraşului Năvodari, RADU MĂRIA - inginer la Direcţiei 

Administrarea Domeniului Public şi Privat în cadrul Primăriei Oraşului Năvodari şi 

PĂTRU DIANA - secretar al Consiliului Local Năvodari. 

 

 

În cauză a fost reţinută următoarea stare de fapt:  

 



 

 

1. La data de 09.04.1998, SC HARS SRL Constanţa, 

reprezentată de administratorul Haralambie Irina şi de asociaţii 

Haralambie Samoil şi Haralambie Ahimia (soţ şi soţie), a participat 

la o licitaţie organizată de Primăria Oraşului Năvodari, având ca obiect concesionarea 

suprafeţei de 28.000 m.p. teren situat în zona Mamaia Nord - Campingul Pescăresc. La 

data de 13.05.1998, a fost încheiat contractul de concesiune la valoarea de 410 

lei/m.p./an. 

Conform prevederilor contractuale, societatea avea obligaţia de a edifica 

spaţii alimentare şi de cazare pe suprafaţa de teren ce făcea obiectul concesiunii, sens în 

care a solicitat şi obţinut o autorizaţie de construcţ ie, valabilă până în anul 2002, pentru 

construirea unui corp de alimentaţie publică, camere, recepţie şi spaţii comerciale.  

Întrucât până la data expirării valabilităţii lucrările nu au fost executate, în 

anul 2002, societatea a solicitat eliberarea unei a lte autorizaţii, pentru edificarea unui 

număr de 7 căsuţe de lemn, pe care nu le-a realizat iar, în anul 2004, a obţinut o altă 

autorizaţie pentru construirea unui număr de 10 căsuţe de lemn.  

În luna ianuarie 2006, printr-un raport depus la Primăria Oraşului Năvodari în 

data de 13.01.2006, expertul GULELIS VIOLETA evaluează, în vederea vânzării, valoarea 

de piaţă a terenului cu suprafaţa rezultată din măsurători de 29.962,17 m.p., la o valoare de 

9,09 euro/m.p. fără TVA, calculată prin metoda comparaţiei pr in bonitare, deşi 

documentaţia cadastrală a fost întocmită, ulterior, în luna februarie 2006.  

În luna februarie 2006, se întocmeşte schiţa cadastrală a terenului 

concesionat şi a construcţiilor existente, la solicitarea numitei Haralambie Irina - 

reprezentant SC HARS SRL şi, pe baza limitelor de proprietate indicate de aceasta, rezultă 

o suprafaţă din măsurători de 29.962,17 m.p. faţă de 28.000 m.p., suprafaţa existentă în 

acte (1.962,17 m.p. în plus). 



 

 

Diferenţa de teren de 1.962,17 m.p. a completat 

inventarul bunurilor din domeniul privat al Oraşului Năvodari, 

conform HCL 46/27.02.2006, iniţiată de primarul CALAPOD  

TUDOREL. 

În luna mai 2006, consilierul local XXXXX iniţiază Proiectul de hotărâre 

privind vânzarea terenului în suprafaţă de 29.962,17 m.p. „rezultat din lucrarea de 

cadastru" şi de însuşire a raportului de evaluare efectuat de GULELIS VIOLETA 

pentru preţul de 9,09 euro/m.p. fără TVA, proiect avizat favorabil prin raportul 

Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat în cadrul Primăriei Oraşului 

Năvodari. 

La data de 29.06.2006, se adoptă HCL Năvodari nr. 99 în care se prevede că 

dacă preţul terenului nu se achită în termenul prevăzut de procesul verbal de negociere, 

vânzarea se rezoluţionează. 

Prin Procesul - verbal de negociere din data de 03.07.2006, se stabileşte 

preţul final de 11,45 euro/m.p. fără TVA, rezultând un preţ total de 408.249,55 euro 

inclusiv TVA. Se menţionează în acest proces verbal obligaţia achitării preţului în termen 

de 30 de zile calendaristice, în caz contrar vânzarea terenului urmând a se rezolutiona.  

în data de 21.09.2006, reprezentanta SC HARS SRL, numita Haralambie 

Irina, adresează Cererea nr. 12803/21.09.2006 către primarul CALAPOD TUDOREL care 

dispune supunerea acesteia consiliului local. Prin cerere se solicita prelungirea datei de 

plată la un termen neprecizat.  

Primarul CALAPOD TUDOREL iniţiază Proiectul de hotărâre a prelungirii 

termenului respectiv, până la data de 30.10.2006, şi se emite HCL Năvodari nr. 

166/27.09.2006, prelungindu-se termenul cu aproximativ 3 luni.  

La data de 25.10.2006, se încheie, între Oraşul Năvodari şi SC HARS SRL 

Constanţa, Contractul de vânzare - cumpărare al terenului în suprafaţă de 29.962,17 m.p. 

autentificat sub nr. 2114/25.10.2006 la BNP STAMULE DANIELA. 



 
 

Prin Contractul de cesiune părţi sociale autentificat 

sub nr. 2204/11.06.2007 la BNP CALMUSCHI PARASCHIVA, SC 

HARS SRL Constanţa, reprezentată de numiţii Haralambie Irina ş i 

Haralambie Samoil cesionează toate părţile sociale în favoarea SC WESTHOUSE 

INVEST SRL Constanţa, al cărei administrator era numitul KAY TONNES 

THORKILDSEN, cetăţean norvegian, pentru suma de 39.206.892,48 lei. în realitate, 

contractul este urmare a unor promisiuni de vânzare - cumpărare autentificate la acelaşi 

notar. 

Din materialul probator administrat până în prezent, a rezultat că există 

indicii temeinice de comitere de către făptuitorul CALAPOD TUDOREL a infracţiunii 

prev. de art. 10 lit. a din Legea nr. 78/2000, prin aceea că, în perioada ianuarie 2006 - 

25.10.2006, în calitate de primar al Oraşului Năvodari, având atribuţii de conducere, a 

stabilit, cu intenţie, o valoare diminuată faţă de valoarea reală, de doar 11,45 euro/m.p. 

fără TVA, în cadrul unui Contract de vânzare - cumpărare a suprafeţei de 29.962,17 m.p. 

aparţinând domeniului privat al Oraşului Năvodari încheiat cu SC HARS SRL Constanţa 

(terenul fiind vândut cu un preţ total de 408.249,55 euro inclusiv TVA) în scopul 

obţinerii în favoarea SC HARS SRL Constanţa de sume de bani necuvenite rezultând din 

diferenţa valorică obţinută printr-un transfer de proprietate ulterior, la suma 

39.206.892,48 lei (reprezentând 11.980.349 euro la cursul BNR din data de 11.06.2007, 

de 3,2726 RON pentru 1 euro), către SC WESTHOUSE INVEST SRL Constanta.  

Numitul CALAPOD TUDOREL a fost ajutat în comiterea faptei descrise 

anterior de către făptuitoarea GULELIS VIOLETA, expert evaluator membru ANEVAR, 

care, cu intenţie prin Raportul de evaluare depus la Primăria Oraşului Năvodari în data de 

13.01.2006, în vederea vânzării, a stabilit o valoare de piaţă a terenului cu suprafaţa 

rezultată din măsurători de 29.962,17 m.p., mult mai mică decât în realitate (9,09 

euro/m.p. fără TVA, calculată prin metoda comparaţiei prin bonitare) precum şi de 

consilierul local XXXXX care a iniţiat Proiectul de hotărâre privind vânzarea terenului în 

suprafaţă de 29.962,17 m.p. „rezultat clin lucrarea de cadastru" şi de însuşire a

 



 

 

raportului de evaluare efectuat de GULELIS VIOLETA pentru 

preţul de 9,09 euro/m.p. .fără TVA, astfel încât faţă de aceştia există 

indicii temeinice de comitere a complicităţii la infracţiunea prev. 

de art. 10 lit. a din Legea nr. 78/2000. 

 

 

2. In luna februarie 2006, se întocmeşte schiţa cadastrală a terenului  

concesionat şi a construcţiilor existente, la solicitarea numitei Haralambie Irina - 

reprezentant SC HARS SRL Constanţa şi, pe baza limitelor de proprietate indicate de 

aceasta, rezultă o suprafaţă din măsurători de 29.962,17 m.p., faţă de 28.000 m.p. - 

suprafaţa existentă în acte (1.962,17 m.p. în plus). 

Diferenţa de teren de 1.962,17  m.p. a completat inventarul 

bunurilor din domeniul privat al Oraşului Năvodari, conform HCL 46/27.02.2006, 

iniţiată de primarul CALAPOD TUDOREL.  

În luna mai 2006, consilierul local XXXXX  iniţiază Proiectul de 

hotărâre privind vânzarea terenului în suprafaţă de 29,962,17 m.p. „rezultat din lucrarea 

de cadastru" şi de însuşire a raportului de evaluare efectuat de GULELIS VIOLETA 

pentru preţul de 9,09 euro/m.p. fără TVA, proiect avizat favorabil prin raportul 

Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat în cadrul Primăriei Oraşului 

Năvodari. 

La data de 25.10.2006, se încheie, între Oraşul Năvodari şi SC  

HARS SRL Constanţa, Contractul de vânzare - cumpărare al terenului în suprafaţă de 

29.962,17 m.p. autentificat sub nr. 2114/25.10.2006 la BNP STAMULE DANIELA.  

Faţă de această stare de fapt sunt indicii temeinice de comitere de către 

primarul CALAPOD TUDOREL şi consilierul local XXXXX a infracţiunii de abuz în 

serviciu contra intereselor publice, prev. de art. 13
2 

din Legea nr. 78/2000 rap. la 

art. 248 Cod penal, prin aceea că, au prejudiciat patrimoniul Primăriei Oraşului 

Năvodari prin vânzarea, iară a se desfăşura o procedură de licitaţie publică, către 



 

 

SC HARS SRL Constanţa a terenului în suprafaţă de 29.962,17 

m.p., deşi societăţii respective îi fusese concesionată suprafaţa de 

28.000 m.p., diferenţa de teren de 1.962,17 m.p. ce a completat 

inventarul bunurilor din domeniul privat al Oraşului Năvodari, conform HCL 

46/27.02.2006, iniţiată de primarul CALAPOD TUDOREL, fiind avantajul patrimonial 

oferit de funcţionarii publici în favoarea SC HARS SRL Constanţa.  

 

 

In consecinţă, constatând că nu există nici unul din cazurile de împiedicare 

de punere în mişcare a acţiunii penale, prev. de art. 10 C.pr.pen., care în acelaşi timp să 

constituie şi impediment pentru începerea urmăririi penale,  

în temeiul art. 228 alin. 1 C.pr.pen.,  

D I S P U N :  

începerea urmăririi penale împotriva învinuiţilor:  

 

CALAPOD TUDOREL, fiul lui Mircea şi Constantina, născut la 

data de 20.06.1967 în Sat. Independenţa, Corn. Independenţa, Jud. Galaţi, domiciliat 

în Oraşul Năvodari, Str. Constanţei, bl. IT 3, sc. A, et. 1, ap. 4, CNP 1670620170313, 

posesor al CI. seria KT nr. 947401, eliberată de SPCLEP Năvodari, pentru comiterea 

infracţiunilor prev. de art. 10 lit. a din Legea nr. 78/2000 şi art. 13
2
 din Legea nr. 

78/2000 rap. la art. 248 Cod penal, ambele cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal;  

 

 

GULELIS VIOLETA, fiica lui Dumitru şi Măria, născută la data de 

27.05.1960 în Mun. Drobeta Turnu Severin, Jud. Mehedinţi, domiciliată în 

Constanţa, Bd. Al. Lăpuşneanu, nr. 79, bl. LV 7, sc. B, ap. 42,  



 

 pentru comiterea infracţiunilor prev. de art. 26 Cod penal rap. la 

art. 10 lit. a din Legea nr. 78/2000 şi art. 13
2
 din Legea nr. 78/2000 rap. la 

art. 248 Cod penal, ambele cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal.  

 


