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Titlu: plata lucrului nedatorat  

Tip speță: sentinţă civilă 

Număr speţă: 3858 

Data speţă: 21.05.2015 

Domeniu asociat: contestaţie la executare 

Conținut speţă: posibilitatea obligării adjudecatarului la plata către asociaţia de proprietari a 

debitelor înregistrate de către proprietarul anterior 

 

Prin acţiunea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 23.12.2014, sub nr. 

…/302/2014, reclamantul GD a solicitat obligarea pârâtei ASOCIATIA DE PROPRIETARI BLOC 

… la  plata sumei în cuantum de 7.300 lei, reprezentând despăgubiri, precum şi la plata dobânzii 

legale, calculate de la data introducerii acţiunii plată nedatorată. 

În motivarea cererii legal timbrate, reclamantul a arătat că prin actul de adjudecare încheiat 

la data de 03.02.2014, a achiziţionat prin licitaţie publică imobilul situat în Bucureşti, …, anterior 

acesta aparţinând numitei RZ. 

Arată reclamantul că, în momentul în care s-a prezentat la administraţia blocului pentru a fi 

luat în evidenţă ca nou proprietar, administratorul l-a informat că apartamentul are cheltuieli de 

întreţinere neplătite, motiv pentru care nu poate elibera nici un act legat de acest apartament. 

Crezând că aceste datorii cad în sarcina sa, a achitat suma de 7.300 lei, conform chitanţei nr. 

3183/10.09.2014. 

S-a mai arătat că, potrivit art. 846 pct. 4, ipotecile şi celelalte sarcini reale precum şi 

drepturile reale intabulate după notarea urmăririi în cartea funciară se vor radia din oficiu. În aceste 

condiţii, nu putea fi ţinut la plata cheltuielilor de întreţinere restante sau orice fel de alte cheltuieli. 

De asemenea, potrivit art. 1341 Cod civil, cel care plăteşte fără a datora are dreptul la restituire, iar 

până la proba contrară, se prezumă că plata s-a făcut cu intenţia de a stinge o datorie proprie. 

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 1341 şi urm. Cod civil.  

În susţinere, nu au fost ataşate înscrisuri. 

S-a făcut dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 470 lei. 

La data de 20.04.2015, pârâta a formulat întâmpinare (reataşată ulterior la dosar, având în 

vedere că, din eroare, exemplarul pentru instanţă a fost comunicat reclamantului) prin care a invocat 

excepţia lipsei calităţii procesuale active, iar pe fond, s-a solicitat respingerea cererii, ca 

neîntemeiată. 

În motivarea excepţiei s-a arătat în esenţă faptul că reclamantul nu este titular de drepturi şi 

obligaţii cu privire la sumele datorate de antecesoarea să către Asociaţie, acesta acţionând ca un 

mandatar al acesteia, în deplină cunoştinţă asupra debitului cu care a preluat apartamentului. De 

altfel, aceste sume au fost înscrise în contabilitate pe numele acesteia, plata fiind înscrisă în mod 

legal prin chitanţa eliberată. 

Cu privire la fondul cauzei, pârâta a arătat că, în cursul desfăşurării procedurii de executare, 

a fost primită înştiinţarea de către BEJ la data de 18.04.2014, prin care i se punea în vedere să 

formuleze cererea de intervenţie având ca obiect sumele cu care figura în contabilitatea sa ca şi 

debit, numita RZ. Această cerere a fost depusă la data de 18.12.2013, cu cinci luni înainte de 

solicitarea BEJ. 

Astfel, reclamantul a fost în cunoştinţă de cauză asupra debitului înregistrat asupra 

apartamentului şi privind cotele de întreţinere şi cheltuieli comune, iar reprezentanţii pârâtei au 

informat în mod direct pârâtul cu privire la obligaţia de a plăti aceste sume în situaţia neluării în 

seamă de către BEJ a acestui debit. Mai mult, acesta a înţeles să plătească personal şi în numele 

debitoarei suma restantă la întreţinere. 
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În fine, pârâta a arătat că această acţiune în restituire ar duce la îmbogăţirea fără justă cauză 

a reclamantului, Asociaţia fiind pusă în situaţia de a suporta pe nedrept această sumă cu consecinţa 

gravă a încetării plăţilor faţă de furnizorii de utilităţi. 

Întâmpinarea nu a fost motivată în drept. 

Sub aspectul probatoriului, în prezenta cauză a fost încuviinţată şi administrată proba cu 

înscrisuri. 

II. ÎN FAPT 

Analizând mijloacele de probă administrate în cauză, instanţa reţine următoarea situaţie de 

fapt: 

Prin actul de adjudecare din 03.02.2014, reclamantul GD  a achiziţionat prin licitaţie 

publică imobilul apartament situat în Bucureşti, …, compus din două camere şi dependinţe, 

apartament ce a aparţinut anterior lui RZ. 

Potrivit chitanţei nr. 3183/10.09.2014 GD (pentru RZ) a plătit Asociaţiei de Proprietari Bl. 

… suma de 7.300 lei, reprezentând restanţe şi cote VII 2014. 

În prealabil, în dosarul de executare nr. 768/2013, privind debitorul RZ, finalizat prin 

emiterea actului de adjudecare pe numele reclamantului, Asociaţia de Proprietari Bloc … 

formulase cerere de intervenţie din 16.12.2013 (f. 22) prin care a informat că debitoarea RZ 

figurează în evidenţele asociaţiei cu un debit restant în valoare de 6.755,37 lei acumulat până în 

luna octombrie 2013, reprezentând cote de întreţinere şi penalităţi de întârziere, cheltuieli de 

recuperare debit. 

 

III. ÎN DREPT 

A. Reglementări incidente 

În soluţionarea cauzei, instanţa a făcut aplicarea dispoziţiilor art. 1341 din Codul civil. 

B. Soluţia instanţei 

Raportând dreptul incident situaţiei de fapt reţinute în temeiul mijloacelor de probă 

administrate în cauză, instanţa constată netemeinicia cererii de chemare în judecată pentru 

următoarele considerente: 

Potrivit art. 1341 C.civ., text pe care şi-a întemeiat şi reclamantul cererea de chemare în 

judecată, cel care plăteşte fără a datora are dreptul la restituire. Nu este supus restituirii ceea ce s-

a plătit cu titlul de liberalitate sau gestiune de afaceri. Se prezumă, până la proba contrară, că 

plata s-a făcut cu intenţia de a stinge o datorie proprie. 

Printre circumstanţele speţei, s-a reţinut că la data de 10.09.2014 reclamantul GD a achitat 

către Asociaţia de Proprietari Bloc … suma de 7.300 lei. 

Prezumţia că această plată s-a făcut cu intenţia de a stinge o datorie proprie, instituită de art. 

1341 alin. 3 C.civ., a fost răsturnată de menţiunea care apare pe chitanţa liberatorie, prin care se 

consemnează că plata efectuată de către GD este pentru RZ. 

Prin urmare, din menţiunile înscrise pe chitanţa primită de către reclamant, coroborate cu 

cererea de intervenţie formulată în dosarul de executare, cerere ce trebuie să îi fi fost cunoscută 

adjudecatarului care a cumpărat imobilul supus urmăririi silite, coroborat cu împrejurarea că 

reclamantul nou proprietar nu putea fi îndreptăţit să creadă că, de la momentul dobândirii 

proprietăţii, până la data plăţii sumei de 7.300 lei, înregistrase un asemenea debit propriu faţă de 

Asociaţia de Proprietari, instanţa constată că prin chitanţa nr. 3183/10.09.2014, reclamantul GD a 

plătit către Asociaţia de Proprietari Bloc …, pentru RZ, cu titlul de gestiune de afaceri (art. 1330 

C.civ. – există gestiune de afaceri atunci când, fără să fie obligată, o persoană, numită gerant, 

gestionează în mod voluntar şi oportun afacerile altei persoane, numită gerat, care nu cunoaşte 

existenţa gestiunii sau, cunoscând gestiunea, nu este în măsură să desemneze un mandatar ori să se 

îngrijească în alt fel de afacerile sale). 
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Aceasta, cu atât mai mult cu cât adjudecatarului ce a dobândit un imobil în urma vânzării 

prin licitaţie publică trebuie să îi fie cunoscute dispoziţiile art. 20 din Legea nr. 230/2007 (1. 

Proprietarii care îşi înstrăinează apartamentele sau spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de 

locuinţă sunt obligaţi ca la întocmirea formelor de înstrăinare să facă dovada achitării la zi a 

cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari. 2. Notarii publici nu vor autentifica 

actele de înstrăinare fără o adeverinţă din partea asociaţiei de proprietari, care să reprezinte 

dovada achitării la zi a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, eliberată în 

original sub semnătura preşedintelui şi a administratorului asociaţiei de proprietari, cu precizarea 

numelui şi prenumelui acestora, şi cu ştampila asociaţiei de proprietari. Actele de înstrăinare 

încheiate cu nerespectarea acestei obligaţii sunt nule de drept. 3. În cazul existenţei unor datorii 

către asociaţia de proprietari, înstrăinarea proprietăţii se poate face numai dacă se introduce în 

contract o clauză privitoare la preluarea datoriilor de către cumpărător.). 

În acest context, în temeiul art. 1341 alin. 2 C.civ. (Nu este supus restituirii ceea ce s-a 

plătit cu titlul de liberalitate sau gestiune de afaceri), instanţa constată că cererea de chemare în 

judecată este neîntemeiată. 

  
PENTRU ACESTE MOTIVE, 

ÎN NUMELE LEGII, 

JUDECĂTORIA 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Respinge cererea de chemare în judecată, formulată de reclamantul GD în contradictoriu 

cu pârâtul ASOCIATIA DE PROPRIETARI BLOC …, ca neîntemeiată. 

2. Cu drept de apel, în termen de 30 zile de la data comunicării hotărârii, conform art. 466, 

468 C.pr.civ., calea de atac urmând a fi depusă la Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti, conform art. 

XIV din Legea nr. 2/2013. 

3. Prezenta hotărâre se va comunica părţilor, în copie, conform art. 427 C.pr.civ. 

4. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 21.05.2015. 
 


