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Hotărârea Curţii în cauza C-220/05 

Jean Auroux şi alţii /Commune de Roanne, în prezenţa Société d’équipement du département de 
la Loire (SEDL) 

O CONVENŢIE PRIVIND REAMENAJAREA URBANĂ A UNUI CARTIER DINTR-UN 
ORAŞ CONSTITUIE UN CONTRACT DE ACHIZIŢII PUBLICE DE LUCRĂRI 

În ceastă calitate, o asemenea convenţie, a cărei valoare de piaţă trebuie determinată luând în 
considerare volumul global al lucrării de amenajare, este supusă reglementărilor comunitare 

referitoare la încheierea  contractelor de achiziţii publice dacă depăşeşte pragul aplicabil 

În anul 2002, oraşul francez Roanne a decis să creeze, cu titlu de măsură de dezvoltare urbană, 
un loc de petrecere a timpului liber în cartierul gării, cuprinzând un cinematograf multiplex, 
spaţii comerciale, o parcare publică, căi de acces şi spaţii publice. Se avea în vedere, de 
asemenea, construirea ulterioară a altor spaţii comerciale şi a unui hotel. 

Pentru a realiza acest obiectiv, oraşul Roanne a angajat o societate de dezvoltare cu capital mixt, 
Société d’équipement du département de la Loire (SEDL), pentru a proceda la achiziţionarea de 
terenuri, identificarea de fonduri, elaborarea de studii, organizarea unui concurs de inginerie, 
realizarea de lucrări de construcţie şi asigurarea coordonării operaţiunii, precum şi informarea 
municipalităţii. 

Unii membri ai consiliului municipal, estimând că această convenţie ar fi trebuit  să facă obiectul 
publicităţii şi al unei cereri de oferte prealabile, au solicitat Tribunal administratif de Lyon 
(Tribunalul admunistrativ din Lyon) să anuleze hotărârea consiliului municipal care a condus la 
angajarea SEDL. Această instanţă a întrebat Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene în 
legătură cu interpretarea directivei privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor 
de achiziţii publice de lucrări1 şi, în particular, dacă angajarea SEDL constituia atribuirea unui 
contract de achiziţie publică de lucrări, care trebuie să se facă în condiţii concurenţiale, conform 
dispoziţiilor directivei menţionate mai sus. 

În ceea ce priveşte problema de a şti dacă această convenţie privind amenajarea constituie 
un contract de achiziţie publică de lucrări, Curtea reaminteşte în primul rând că directiva 
privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări 
defineşte contractul de achiziţie publică de lucrări drept orice contract scris, cu titlu oneros, 

                                                 
1 Directiva 93/37/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor 
de achiziţii publice de lucrări  (JO L 199, din 9 august 1993, pp. 54 – 83) 



încheiat între antreprenor şi o autoritate de atribuire (statul, colectivităţile teritoriale, organismele 
de drept public), care are ca obiect în special proiectarea şi/sau executarea unor/unei lucrări care 
să corespundă solicitărilor făcute de autoritatea de atribuire. 

Aceasta precizează că SEDL, antreprenor în sensul precizat în directivă, a fost angajat de 
municipalitate în baza unei convenţii scrise. Curtea constată că, în ciuda faptului că respectivul 
contract de angajare a SEDL include o clauză care prevede prestarea de servicii, şi anume 
administrarea şi organizarea lucrărilor, obiectul principal al acestui contract este realizarea zonei 
de petrecere a timpului liber, adică o lucrare în sensul directivei. Curtea precizează că este 
indiferent, în acest sens, că SEDL nu execută ea însăşi lucrările, ci le încredinţează spre 
executare unor societăţi în calitate de subantreprenori. 

Curtea precizează că reiese din dispoziţiile convenţiei că realizarea unui spaţiu de petrecere a 
timpului liber include şi desfăşurarea unor activităţi comerciale şi prestarea unor servicii 
destinate să redinamizeze un cartier al oraşului, astfel încât trebuie considerat că aceasta are şi o 
funcţie economică. Această constatare nu este contrazisă de faptul că anumite construcţii care fac 
parte din lucrare sunt destinate vânzării către terţi. În sfârşit, Curtea constată că respectivul 
contract a fost încheiat cu titlu oneros, urmărind deopotrivă contraprestaţii din partea 
municipalităţii şi din partea terţilor către care se prevede cedarea anumitor lucrări. 

În aceste circumstanţe, Curtea concluzionează că această convenţie trebuie calificată drept 
contract de achiziţie publică de lucrări în sensul directivei. 

În ceea ce priveşte modalităţile de calcul al valorii achiziţiei publice de lucrări, pentru a 
determina dacă valoarea lucrării depăşeşte pragul aplicării directivei, Curtea subliniază că trebuie 
luată în calcul valoarea totală a achiziţiei de lucrări din punctul de vedere al unui potenţial 
ofertant de servicii, ceea ce include nu numai ansamblul sumelor pe care autoritatea de atribuire 
va trebui să le plătească, ci şi toate sumele care vor fi primite de la terţi. 

În ceea ce priveşte posibilitatea  evitării unei proceduri de atribuire a contractelor de 
achiziţii publice de lucrări, Curtea arată că, în concordanţă cu prevederile directivei, o 
autoritate de atribuire nu poate fi dispensată de obligaţia de a folosi asemenea proceduri pe motiv 
că, potrivit dreptului naţional, aceste convenţii nu pot fi încheiate decât cu anumite persoane 
juridice, care sunt la rândul lor obligate să aplice aceste proceduri pentru încheierea unor 
eventuale noi contracte de achiziţii publice. Dat fiind că SEDL este o societate mixtă, cu un 
capital la care participă fonduri private, operaţia nu poate fi calificată drept internă („in house”). 

 

Document neoficial, destinat presei, care nu angajează răspunderea Curţii de Justiţie. 
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Textul integral al hotărârii este disponibil la adresa de  internet a Curţii 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=RO&Submit=rechercher&numaff=C -220/05 

În general, acesta poate fi consultat începând din ziua pronunţării, de la orele 12 CET.  

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să îl  contactaţi pe dl Balázs Lehóczki 
Tel: (00352) 4303 5944 Fax: (00352) 4303 2028  

 


