ROMÂNIA
JUDECĂTORIA INEU
DOSAR NR....................
ÎNCHEIERE
Şedinţa Camerei de Consiliu
Preşedinte :
Grefier:
S-a luat în examinare cererea de reexaminare formulată de petentul
împotriva
modului de calculare a taxei judiciare de timbru în dosarul nr.
.
La apelul nominal nu se prezintă nimeni.
Procedura este legal îndeplinită fără citarea părţilor.
S-a expus referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care instanţa constată că este
competentă general, material şi teritorial să soluţioneze prezenta cauză, iar cererea este scutită de
plata taxei judiciare de timbru, în temeiul art.39 din OUG nr.80/2013. Totodată, instanţa constată că
cererea a fost formulată în termen legal potrivit art. 39 alin.1 din OUG nr.80/2013.
Se constată că a fost ataşat dosarul civil ..................... Judecătoriei Ineu.
Constatând că nu mai sunt alte cereri de formulat, instanţa reţine cererea spre soluţionare.
INSTANŢA

Deliberând asupra cererii de faţă, constată următoarele:
Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la
petentul
reexaminarea modului de stabilire a taxei judiciare de timbru în dosarul civil nr.
În fapt, arată că prin cererea de chemare în judecată înregistrată

, a solicitat
.

a promovat
o acţiune având ca obiect dezbatere şi partaj succesoral, obligaţia de a face şi sentinţă care să
ţină loc de act autentic cu privire la terenul agricol în suprafaţă de .................
Arată că instanţa i-a pus în vedere să achite o diferenţă de taxă judiciară de timbru
în cuantum de ..............lei.
Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:
În fapt, prima instanţă a calculat taxa judiciară de timbru în raport cu valoarea imobilului
potrivit grilelor notariale pentru categoria de folosinţă ,,vii”. Reclamantul a solicitat calcularea taxei
judiciare de timbru pentru categoria ,,teren arabil”, susţinând că în cuprinsul titlului de proprietate nr.
Cauza prezentei cereri de chemare în judecată este partaj succesoral şi hotărâre are să
ţină loc de act autentic
Valoarea totală a obiectului cererii, calculat conform grilelor notariale rezultă o taxa
judiciară de
, calculate la
şi la curs BNR din data introducerii cererii de chemare
în judecată
, conf art 5 alin2 şi suma
calculate conform art. 3 alin 1 lit c ).
Instanţa are în vedere faptul că pe titlul de proprietate este terenul total de
arabil.
De asemenea, instanţa precizează faptul că această valoare a taxei judiciare de timbru este
calculată la terenul categoria arabil
Pentru motivele de fapt şi de drept arătate, instanţa urmează să admită cererea de
reexaminare a taxei judiciare de timbru conform dispozitivului.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
DISPUNE
Admite cererea de reexaminare formulată de reclamantul
cu privire la modul
de calculare a taxei judiciare de timbru datorată în dosarul nr.
al Judecătoriei Ineu

Constată că taxa judiciară de timbru datorată în prezenta cauză de reclamant este
.
Constată achitată taxa judiciară de timbru
Definitivă.
Pronunţarea prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei,
Preşedinte

Grefier

ROMÂNIA
JUDECATORIA INEU
Prezenta copie fiind conforma cu originalul pastrat in
dosarul acestei instante cu nr.
se certifica de noi.
Definitiva la data de 15.05.2020 prin neapelare
Achitat taxa judiciara de timbru in suma de 5 lei
Ineu, la 15.05.2020
Grefier sef

