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R O M A N I A 

  

CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A III A CIVILĂ  

ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE 

                                     DECIZIA CIVILĂ NR.400 A 

                                    Şedinţa publică de la 06.06.2016 

                                               Curtea constituită din: 

                      PREŞEDINTE – GEORGETA STEGARU  

               JUDECĂTOR  -  DANIELA ADRIANA BÎNĂ  

                           GREFIER        -  LUCREŢIA CHIRICEANU  

                                     

          * * * * * * * * * *  

 

 Pe rol fiind soluţionarea apelurilor formulate de apelanţii reclamanţi STOINESCU 

ALEXANDRU VLADIMIR, GOICEA ŞTEFANIA, împotriva sentinţei civile nr. 1289 din 

04.11.2015, pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a III a Civilă în dosarul nr. 

19228/3/2013**, în contradictoriu cu intimaţii pârâţi PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

prin PRIMARUL GENERAL, BONAŢIU CEZAR CONSTANTIN, STĂNCESCU DINU MIHAIL 

şi cu intimata reclamantă CREŢU MARIA. 

 Cauza are ca obiect – obligaţia de a face. 

        La apelul nominal făcut în şedinţa publică, se prezintă avocatul Popescu Gina, în calitate de 

reprezentant al apelantei reclamante Goicea Ştefania, în baza împuternicirii avocaţiale nr. 2600863 

din 22.02.2016, emisă de Baroul Bucureşti, aflată la fila 10 din dosar, lipsind  apelantul reclamant 

Stoinescu Alexandru Vladimir, intimata reclamantă Creţu Maria şi intimaţii pârâţi Primăria 

Municipiului Bucureşti prin Primarul General, Bonaţiu Cezar Constantin, Stăncescu Dinu Mihail. 

 Procedura de citare este legal îndeplinită. 

 S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care,  

 Curtea dispune strigarea cauzei la ordine, având în vedere că pricina a fost solicitată pe lista 

cauzelor la amânare fără discuţii şi fără ca toate părţile să fie prezente în instanţă.  

 La reluarea cauzei, se  prezintă avocatul Popescu Gina, în calitate de reprezentant al 

apelantei reclamante Goicea Ştefania şi avocatul Scarlat Monica, în calitate de reprezentant al 

intimatei pârâte Primăria Municipiului Bucureşti prin Primarul General, în baza împuternicirii 

avocaţiale nr. 3007928 din 01.06.2016, emisă de Baroul Bucureşti, pe care o depune la dosar, 

lipsind  apelantul reclamant Stoinescu Alexandru Vladimir, intimata reclamantă Creţu Maria şi 

intimaţii pârâţi Bonaţiu Cezar Constantin, Stăncescu Dinu Mihail. 

 Curtea acordă cuvântul asupra cerilor şi excepţiilor.  

 Apărătorul apelantei reclamante, având cuvântul, arată că, doamna avocat Monica Scarlat a 

reprezentat Municipiul Bucureşti şi nu cunoaşte dacă împuternicirea avocaţială a fost semnată de 

Primăria Municipiului Bucureşti.  

Precizează că prin sentinţa civilă a cărei hotărâre se atacă a fost scos din cauză iar toate 

procesele s-au purtat între Primăria Municipiului Bucureşti, intimaţii pârâţi persoane fizice şi 

reclamanţii din prezenta cauză.     

 Apărătorul intimatei pârâte Primăria Municipiului Bucureşti, având cuvântul, arată că 

mandatul acordat avocatului este dat de către Municipiul Bucureşti care reprezintă interesele şi 

poate acorda mandat ca unitate administrativ teritorială reprezentată prin Primarul General iar 

avocaţii în baza unor astfel de împuterniciri pot reprezenta Primăria Municipiului Bucureşti în 

cauzele în care s-a reţinut faptul că Primăria Municipiului Bucureşti are calitate procesuală pasivă 

faţă de obiectul cererii, anulare dispoziţie primar.  Precizează că îşi întemeiază aceste susţineri pe 

dispoziţiile Legii nr.215 art.20 alin.1 şi art.21,  având în vedere şi împuternicirea avocaţială  de 
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reprezentare a primăriei în faţa instanţei de fond cu aceeaşi menţiune în sensul în care mandatul este 

acordat de Municipiul Bucureşti care poate demara prin reprezentantul său legal de reprezentare.  

În ipoteza în care instanţa ar aprecia faptul că împuternicirea avocaţială nu este conformă să 

susţină calitatea de reprezentant al Primăriei Municipiului Bucureşti, solicită aplicarea dispoziţiilor 

art.82 alin.1 din Codul de procedură civilă, şi acordarea unui termen pentru a prezenta o 

împuternicire într-o altă formă.  

De asemenea, solicită a se avea în vedere că prin încheierile pronunţate la instanţa de fond s-

a menţionat că Primăria Municipiului Bucureşti a fost reprezentată în baza mandatelor sale în 

această cauză.  

Curtea, deliberând,  cu privire la incidentul procesual invocat care are valenţele unei excepţii 

de lipsă a calităţii de reprezentant, apreciază că este neîntemeiată excepţia invocată, constatând că 

raportat la prevederile Legii nr.215 privind Administraţia Publică Locală, împuternicirea avocaţială  

este dată de Municipiul Bucureşti ale cărui interese sunt administrate de primărie şi în acest fel şi 

împuternicirea este acoperitoare pentru puterea de reprezentare în cauză. 

Apărătorul apelantei reclamante Goicea Ştefania, invocă excepţia lipsei calităţii procesuale a 

Municipiul Bucureşti, având în vedere că  prin sentinţa civilă apelată a fost scos din cauză şi nu a 

formulat apel; pe de altă parte, nu a formulat nici întâmpinare la apelurile declarate în cauză,  motiv 

pentru care solicită decăderea din dreptul de a mai propune probe.  

Apărătorul intimatei pârâte, având cuvântul, arată că în prezenta cauză susţine interesele 

Primăriei Municipiului Bucureşti şi nu a Municipiului Bucureşti, astfel că aceasta din urmă nu este 

parte în dosar. 

Curtea, deliberând, respinge ca neîntemeiată excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, 

constatând că este lipsită de obiect această excepţie, în condiţiile în care nu figurează ca parte în 

proces entitatea juridică Municipiul Bucureşti, ci este parte Primăria Municipiului Bucureşti care a 

fost chemată în judecată de către apelanta reclamantă prin acţiunea introdusă.  

Apărătorul intimatei pârâte, învederează că data de 01.04.2016 i-a fost comunicată Primăriei 

Municipiului Bucureşti doar întâmpinarea formulată de Goicea Ştefana, nu şi  motivele de apel 

formulate de această parte, şi din acest motiv nu a formulat întâmpinare. 

Curtea aduce la cunoştinţă că potrivit procesului verbal de înmânare aflat la fila 33 şi 

respectiv a adresei aflată la fila 38 , prin citaţia ce a fost emisă la data de 10.03.2016 şi comunicată 

intimatei la data de 14.03.2016 i-au fost comunicate motivele de apel.  

Curtea acordă cuvântul pe probe . 

Apărătorul apelantei reclamante Goicea Ştefania, având cuvântul,  solicită în cadrul probei 

cu înscrisuri obligarea intimatului Bonaţiu Cezar Constantin de a depune la dosar certificatul de 

moştenitor de pe urma numitei Bonaţiu Monica Maria, cu referire la imobilul situat în str. Justiţiei 

nr.51-53, corp A, sector 4, precum şi un act de identitate valabil, deoarece funcţionează pe baza 

unei adeverinţe anuale care a expirat. 

Apreciază  că sunt utile şi lămuritoare asupra cauzei înscrisurile solicitate . 

De asemenea, solicită ca şi intimatul Stăncescu Dinu Mihail să depună aceleaşi înscrisuri, 

având în vedere că intimaţii pârâţi au depus la dosar diferite certificate de moştenitor care se referă 

la câte ½ dintr-un loc de veci din cimitirele din Bucureşti şi nu rezultă că ar fi moştenit o parte din 

bunurile numitei Bonaţiu Maria . 

Totodată,  solicită a se pune în vedere Primăriei Municipiului Bucureşti să prezinte istoricul 

contractului  de închiriere asupra imobilului din str. Justiţiei nr.51-53, corp A, et.1, ap.3 A, 

mansardă, deţinut de apelanta Goicea Ştefana încă din anul 1960.  

Consideră că sunt necesare aceste înscrisuri deoarece pe parcursul tuturor proceselor 

desfăşurate s-a susţinut că acest contract de închiriere este din anul 2009, ceea ce nu este adevărat, 

întrucât există la dosar adeverinţe de la Administraţia Domeniului Public al Patrimoniului în care se 

comunică Primăriei Municipiului Bucureşti faptul că Bonaţiu Monica Maria nu a fost şi nu este 

proprietara imobilului din str.Justiţiei nr.51-53, sector 4 .   

Apărătorul intimatei pârâte Primăria Municipiului Bucureşti, având cuvântul, apreciază că 

probele solicitate nu sunt utile soluţionării cauzei şi se impune a fi înlăturate, având în vedere 
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dispoziţiile cuprinse în dispozitivul sentinţei apelate în sensul în care instanţa a reţinut, în mod 

corect că punerea în discuţie a titlului intimaţilor Bonaţiu faţă de care s-a emis o dispoziţie a 

Primarului General a intrat în puterea lucrului judecat, astfel încât, instanţa nu ar mai putea să 

reanalizeze cu privire la calitatea acestora de persoane îndreptăţite la restituire. 

Cu privire la solicitarea de a obliga primăria să depună la dosar contractele de închiriere, 

apreciază că este o solicitare netemeinică, având în vedere dispoziţiile instanţei de fond în 

considerentele sentinţei pronunţate în cauză. Cât  priveşte situaţia relativ la posibilitatea instanţei de 

a obliga municipalitatea de a acorda alte spaţii locative spre închiriere, consideră că este o solicitare 

nefondată, iar aceste documente nu sunt utile a fi depuse la dosar.   

Cu privire la incidentul decăderii din dreptul de a propune probe şi a invoca excepţii, lasă la 

aprecierea instanţei soluţionarea acestui aspect. 

Curtea, deliberând, constată că intimata pârâtă este decăzută din dreptul de a propune probe, 

având în vedere că nu a depus întâmpinare prin care să formuleze o asemenea propunere. În ceea ce 

priveşte probele propuse de apelanta reclamantă, apreciază că nu sunt utile soluţionării apelului în 

coordonatele sale de control judiciar asupra hotărârii instanţei de fond. 

Constatând cauza în stare de judecată, Curtea acordă cuvântul pe fondul apelurilor, şi având 

în vedere că prin apelul formulat de apelantul Stoinescu Alexandru Vladimir se invocă, ca şi motiv 

de nulitate  a dispoziţiei administrative emisă de primărie faptul că în aceasta nu se regăsesc 

menţiuni referitoare la contractele de închiriere ce afectau imobilul şi la drepturile chiriaşilor, pune 

în discuţie calificarea acestor argumente ca reprezentând motive noi de nulitate invocate direct în 

faţa instanţei de apel şi posibilitatea de a fi analizate în aceste condiţii. 

Apărătorul apelantei reclamante Goicea Ştefania, având cuvântul, solicită admiterea 

apelului, schimbarea în tot a sentinţei civile apelate şi admiterea cererii de anulare a actului 

administrativ, respectiv anularea dispoziţiei nr.15087/09.12.2011 emisă de Primăria Municipiului 

Bucureşti; revocarea Protocolului nr.31710/19.01.2012, emis în baza deciziei de către Administraţia 

Fondului Imobiliar; repunerea în situaţia anterioară  a apelantei, aceea de a fi chiriaşi în spaţiile 

puse la închiriere de Primăria Municipiului Bucureşti, şi prelungirea în mod legal a contractului de 

închiriere al apelantei Goicea Ştefana care deţine acest spaţiu din anul 1960, fiind un spaţiu destinat 

ca şi locuinţă de serviciu şi care a fost deţinut în continuare cu acelaşi titlu şi după pensionare.  

Menţionează că prin cererea de apel a invocat excepţia puterii lucrului judecat a sentinţei 

civile nr.1415/02.12.1999 raportat la sentinţa civilă nr.1432 din 10.12.2009, pronunţate de 

Tribunalul Bucureşti - Secţia a III a Civilă, aceasta din urmă fiind nulă, având în vedere autoritatea 

de lucru judecat .  

Mai arată că sentinţă civilă nr.1432 din 10.12.2009 a stat la baza emiterii dispoziţiei de 

anulare a contractului de închiriere, contract în care nu s-a menţionat că ar fi vorba de contractul de 

închiriere al apelantei Goicea sau a altei persoane. Pe de altă parte contractul de închiriere era 

valabil până în anul 2014, iar intimaţii Bonaţiu şi Stăncescu nu au respectat hotărârea instanţei din 

anul 2009, în care se menţiona că au obligaţia să prelungească contractul de închiriere şi să 

stabilească o chirie.  

Precizează că, hotărârea i-a fost opozabilă unor persoane care nu au participat la judecată, 

fiind o consecinţă a faptului că există autoritate de lucru judecat, că există cele două hotărâri, 

definitive şi irevocabile perfect contrare.  

Consideră că există autoritate de lucru judecat în ceea ce priveşte prima sentinţă, iar cea de-a 

doua sentinţă care stă la baza emiterii dispoziţiei nu poate fi pusă în executare, existând şi o situaţie 

de îmbogăţire fără justă cauză a intimaţilor pârâţi care nu şi-au dovedit calitatea şi identitatea.  

Totodată, arată că Primăria Municipiului Bucureşti nu a avut în vedere adresele emise de 

Administraţia Fondului Locativ din care rezultă că intimata Bonaţiu Maria Monica nu este 

proprietara imobilului din str. Justiţiei nr.51-53, a ignorat aceste aspecte şi a dispus evacuarea şi 

retrocedarea acestor spaţii către Bonaţiu şi Stăncescu. 

Solicită a se avea în vedere că  dispoziţia emisă de primărie nu a fost comunicată 

reclamantei pentru a avea posibilitate să o conteste,  iar Protocolul a fost comunicat după 1 an, cu 

cheltuieli de judecată pe cale separată.  
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Apărătorul intimatei pârâte Primăria Municipiului Bucureşti, având cuvântul, solicită 

respingerea apelurilor ca nefondate şi menţinerea sentinţei civile atacate ca temeinică şi legală, cu 

cheltuieli de judecată pe cale separată.   

Apreciază că, instanţa de fond, a reţinut, în mod corect, faptul că dispoziţia contestată a fost 

emisă pentru punerea în executare a două sentinţe judecătoreşti, hotărâri prin care au fost supuse 

deja analizei instanţei de judecată calitatea părţilor de persoane îndreptăţite în sensul Legii 

nr.10/2001. Instanţa de fond, în mod corect, a apreciat că aceste chestiuni au intrat în puterea 

lucrului judecat şi nu pot face obiect de analiză  de către instanţa în cauză.  

Cu privire la chestiunea referitoare la îmbogăţirea fără justă cauză a persoanelor fizice, 

consideră că instanţa a pronunţat o soluţie legală, reţinând faptul că această chestiune nu poate intra 

în analiza instanţei deoarece în patrimoniul celor care reclamă acest lucru le-a fost diminuat. 

Referitor la motivul de apel cu privire la obligarea Primăriei Municipiului Bucureşti de a 

pune la dispoziţia chiriaşilor alte spaţii cu chirie de către stat, apreciază că este nefondat, având în 

vedere că instanţa de fond a reţinut, în mod corect, că nu există o normă legală care să oblige 

primăria de a pune la dispoziţia chiriaşilor alte spaţii cu chirie de la stat. În acest sens  face trimitere 

la dispoziţiile art.15 din Legea nr.10 /2001, care dispun în sensul în care noii proprietari beneficiari 

de dispoziţii sunt singuri care ar putea fi obligaţi de către instanţă să respecte acest drept de 

locaţiune. Această chestiune nu poate fi imputabilă şi nu poate să incumbe în sarcina primăriei ca şi 

obligaţie.  

În consecinţă, solicită respingerea motivelor de apel ca nefondate. 

În ceea ce priveşte apelul formulat de Stoinescu Alexandru, apreciază că chestiunea nou 

ridicată  nu a fost supusă cenzuri instanţei de fond, astfel încât nu pot fi primite de către instanţa de 

apel pentru a fi soluţionate direct pe calea apelului .  

 

 

C U R T E A  

 

 

 Deliberând asupra apelului civil de faţă, constată următoarele: 

 Prin sentința civilă nr.1289/4.11.2015 pronunțată de Tribunalul București - secția a III-a 

Civilă s-a respins cererea de chemare în judecată formulată de către reclamanţii Creţu 

Maria,Stoinescu Alexandru Vladimir,  Goicea Ştefana în contradictoriu cu pârâţii Primăria 

Municipiului Bucureşti prin Primar General, Bonatiu Cezar Constantin, Stăncescu Dinu Mihail, ca 

neîntemeiată. 

 În considerente s-a reținut că prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti Secţia 

a II-a la data de 24 mai 2013 reclamantele Creţu Maria, Stoinescu Alexandru Vladimir şi Goicea 

Ştefana au chemat în judecată Primăria Municipiului Bucureşti pentru a se dispune anularea 

dispoziţiei nr. 15087/2011 emisă de către PMB prin primar general, precum şi repunerea în situaţia 

anterioară a reclamanţilor chiriaşi ai PMB şi prelungirea în mod legal a contractelor de închiriere. În 

subsidiar s-a solicitat obligarea pârâtei să pună la dispoziţia chiriaşilor a unor spaţii locative 

comparative cu cele deţinute anterior, tot cu chirie către stat. 

Pârâtul, legal citat, a depus la data de 21 mai 2014 întâmpinare prin care a invocat excepţia 

necompetenţei funcţionale a secţiei şi, pe fondul cauzei, a solicitat respingerea acţiunii ca nefondate. 

Ulterior, la data de 10 iunie 2014 acelaşi pârât a formulat o a doua întâmpinare prin care a mai 

invocat excepţia lipsei capacităţii de folosinţă şi cea a inadmisibilităţii. 

 Prin sentinţa civilă nr. 105/15.07.2015 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti Sectia a III-a 

civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie s-a stabilit competenţa de soluţionare a cauzei în 

favoarea Tribunalului Bucureşti - Secţia Civilă arătându-se , faţă de obiectul acţiunii introductive, 

constând în anularea unui act juridic, reprezentat de dispoziţia emisă în procedura legii 10/2001, 

precum şi de valoarea acestui act, determinată în funcţie de valoarea imobilului, obiect al 

dispoziţiei, astfel cum a fost evaluat de reclamanţi (300 000 euro) și dând eficienţă prevederilor art. 

94 lit. j din noul cod de procedură civilă, că instanţa căreia îi revine competenţa este tribunalul. 
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 Curtea a mai avut şi specificitatea actului juridic a cărui anulare se cere, fiind vorba de o 

dispoziţie emisă în temeiul legii 10/2001 de retrocedare în natură a unui imobil către notificatori, 

precum şi faptul că atât dispoziţiile art. 26 alin. 3 din legea specială (care reglementează contestaţia 

formulată împotriva dispoziţiei sau deciziei emise în baza legii 10/2001 de unitatea deţinătoare sau 

entitatea abilitată de lege să se pronunţe asupra notificării), cât şi cele statuate de deciziile 

pronunţate de instanţa supremă în recurs în interesul legii, nr.20/2007 şi respectiv 9/2006, prin care 

s-a reglementat chestiune soluţionării pe fond a notificării de către organul judiciar, în ipoteza 

nerespectării termenului de rezolvare de către unitatea deţinătoare şi respectiv chestiunea obligării 

unităţii deţinătoare de a răspunde notificării formulate de persoana îndreptăţită, toate au consacrat 

competenţa tribunalului pentru tranşarea tuturor acestor chestiuni ce ţin de procedura legii 10/2001.  

 Tribunalul a arătat că, prin sentinţa civilă nr.1415/02.12.1999 pronunţată de Tribunalul 

Bucureşti Secţia a III-a Civilă în dosarul nr. 3126/1999,definitivă și irevocabilă, a fost respinsă ca 

neîntemeiată cererea de revendicare imobiliară a imobilului din Str. Justiţiei 51-53, formulată de 

numita Bonaţiu Maria - Monica împotriva pârâtelor Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi 

S.C. AVL Berceni S.A. motivat de faptul că aplicarea Decretului de naţionalizare nr.92/1950 s-a 

efectuat în  mod corect. 

 Ulterior, la apariţia Legii nr. 10/2001, numiţii Bonaţiu Cezar Constantin şi Stăncescu Dinu 

Mihail au formulat notificare prin care au solicitat să le fie restituit în natură imobilul situat în 

Bucureşti, Str. Justiţiei 51-53,sector 4. 

 Întrucât notificarea formulată în baza Legii nr.10/2001 de către Bonaţiu Cezar Constantin şi 

Stăncescu Dinu Mihail nu a fost soluţionată într-un termen rezonabil, aceştia au sesizat instanţa de 

judecată (Tribunalul Bucureşti Secţia a III-a Civilă ) cu o acţiune de obligare a pârâtei Primăria 

Municipiului Bucureşti la soluţionarea pe fond a notificării formulate, acţiune ce a fost admisă prin 

sentinţa civilă nr.1432/10.12.2009 pronunţată în dosarul nr. 42394/3/2008, astfel cum a fost 

schimbată prin decizia civilă nr. 131/A/25.05.2010 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti Secţia a 

IX-a Civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală în sensul că a fost obligată pârâta 

Primăria Municipiului Bucureşti să emită dispoziţie de restituire în natură intimaţilor-reclamanţi 

Bonaţiu Cezar Constantin şi Stăncescu Dinu Mihail pentru imobilul situat în Bucureşti, Str. Justiţiei 

nr. 51-53, sector 4, format din ap. nr. 2, et.1, ap. 3, et. 1, ap. 3A, mansardă şi spaţiu comercial 

parter, precum şi subsol, imobil identificat prin raportul de expertiză construcţii Negurescu Horia, 

completat. 

 Soluţia adoptată de instanţele judecătoreşti în dosarul nr.42934/3/2008 a fost determinată de 

apariţia Legii nr. 10/2001, care, în art. 2 alin. 1 lit. a), prevede în  mod expres faptul că „ prin 

imobilele preluate în mod abuziv (în sensul art.1) se înţelege imobilele naţionalizate prin Decretul 

nr. 92/1950 ”; se constată astfel că Legea nr. 10/2001 a deschis posibilitatea pentru pârâţii persoane 

fizice din prezenta cauza de a solicita restituirea imobilului din litigiu în temeiul noilor dispoziţii 

legale. 

 Cele două sentinţe civile (cea din anul 2000 şi cea din anul 2009) sunt rezultatul prevederilor 

legale aplicabile la momentul pronunţării acestor soluţii, iar sentinţa civilă nr. 1432/10.12.2009, 

astfel cum a fost schimbată prin decizia civilă nr.131A/25.05.2010, se impune cu putere de lucru 

judecat în prezenta cauză în ceea ce priveşte calitatea pârâţilor persoane fizice de persoane 

îndreptăţite la măsurile reparatorii instituite de Legea nr. 10/2001, valabilitatea actului de 

proprietate exhibat de aceste părţi pentru dovedirea calităţii de persoane îndreptăţite, precum şi 

individualizarea imobilului din litigiu pentru care s-a formulat notificare în termen legal. 

 Ca urmare a soluţiilor pronunţate în dosarul nr. 42394/3/2008, Primăria Municipiului 

Bucureşti a emis dispoziţia nr. 15087/09.12.2011, ce este contestată în prezenta cauză.  

 Întrucât dispoziţia contestată a fost emisă pentru punerea în aplicare a unor hotărâri 

judecătoreşti definitive şi irevocabile, hotărâri prin care au fost supuse analizei instanţelor de 

judecată calitatea reclamanţilor din acea cauză de persoane îndreptăţite în sensul Legii nr. 10/2001, 

valabilitatea titlului de proprietate a imobilului preluat abuziv de stat, precum şi individualizarea 

imobilului ce a făcut obiectul notificării formulate în temeiul Legii nr. 10/2001, tribunalul a apreciat 
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că aceste chestiuni au intrat în puterea lucrului judecat şi nu mai pot face obiect de analiză din 

partea instanţei în prezenta cauză. 

 În ceea ce priveşte susţinerea că pârâţii persoane fizice s-ar fi îmbogăţit fără justă cauză prin 

restituirea în natură a imobilului restituit, tribunalul a apreciat că aceasta nu poate forma obiect de 

analiză din partea instanţei întrucât reclamanţii nu au calitatea necesară pentru a putea solicita 

aceasta deoarece nu patrimoniul lor a suferit o diminuare. 

 În ceea ce priveşte situaţia juridică a apartamentelor restituite prin dispoziţia contestată, 

tribunalul a reținut că, în mod corect, ele au fost restituite vechiului proprietar prin raportare la 

prevederile art. 9 din Legea nr. 10/2001, nefiind vândute în temeiul Legii nr. 112/1995 până la 

momentul formulării notificării, spre deosebire de situaţia garsonierei de la mansardă din acelaşi 

imobil care, fiind vândută în anul 1998, a dat dreptul pârâţilor persoane fizice numai la măsuri 

reparatorii prin echivalent constând în despăgubiri (filele 65-67, vol. I) 

 Nici faptul că apartamentele restituite prin dispoziţia contestată au fost repartizate prin 

întreprinderile la care lucrau autorii reclamanţilor nu reprezintă un impediment la restituirea în 

natură a acestora către vechiul proprietar deoarece această situaţie este clar reglementată în  art. 1 şi 

urm. din Legea nr. 10/2001. 

 În ceea ce priveşte solicitarea reclamanţilor de obligare a Primăriei Municipiului Bucureşti 

să le pună la dispoziţie noi spaţii locative comparative cu cele deţinute anterior cu chirie de la stat, 

tribunalul a apreciat-o ca vădit neîntemeiată în condiţiile în care nu există vreo normă legală care să 

instituie o astfel de obligaţie în sarcina pârâtei P.M.B. 

 Împotriva acestei sentințe au declarat apel reclamanţii Goicea Ștefana, Stoinescu Alexandru 

Vladimir. 

 În motivarea apelului declarat de Goicea Ștefana se arată că prin sentința civilă 

nr.1432/10.12.2009 pronunțată de Tribunalul București - secția a III-a Civilă, definitivă și 

irevocabilă a fost obligată Primăria Municipiului București să lase în deplină proprietate și posesie 

imobilul situat în str. Justiției, nr.51-53, corp A, et.1, ap.3, ap.3A, mansardă, sectorul 4  

reclamanților Bonațiu Cezar Constantin și Stăncescu Dinu Mihail . 

 Conform art.247 alin. 1 Cod procedură civilă invocă excepția puterii de lucru judecat și 

nulitatea sentinței civile nr.1432/2009 . 

 Deși instanța de fond a reținut că există două hotărâri judecătorești irevocabile prin care s-a 

respins cererea lui Bonațiu Maria Monica de revendicare a imobilului, nu a observat că în fapt 

există două hotărâri opuse, pronunțate în urma cererilor aceleiași persoane, cu referire la același 

presupus drept de proprietate,asupra aceluiași imobil. 

 Astfel, sentința civilă nr.1415/2.12.1999 a Tribunalului București - secția a III-a Civilă are 

putere de lucru judecat față de sentința civilă nr.1432/10.12.2009 a Tribunalului București - secția a 

III-a Civilă,care este lovită de nulitate absolută, astfel în mod eronat instanța a schimbat obiectul 

excepției prin raportare la motivarea în drept a celor două sentințe. 

 Apelanta susține că în considerentele sentinței civile nr.1415/1999 s-a reținut că reclamanta 

nu face dovada temeiniciei acțiunii și a îndeplinirii dispozițiilor art.480 Codul Civil deci a nu a 

făcut dovada dreptului de proprietate pornind de la actele dotale și ipotecare pe care le-a 

invocat,temeiul juridic al acțiunii fiind art.480 și urm. Codul Civil, astfel încât existența sau 

anularea decretului nr.92/1950 este irelevantă. 

 Ulterior anului 2000  s-a formulat o altă cerere de revendicare întemeiată pe Legea 

nr.10/2001, anexând cererii de chemare în judecată aceleași acte de proprietate, dar au mințit cu 

privire la situația juridică a imobilului și faptul că s-au mai judecat odată,că Bonațiu Cezar 

Constantin nu putea să moștenească o proprietate inexistentă,respinsă definitiv și irevocabil de 

instanță,că acesta nu și-a dovedit starea civilă cu privire la presupusa sa relație de rudenie cu 

Bonațiu Maria Monica,în sensul că uzează de un act nelegal,numele anterior al acestuia fiind Popa 

Cezar Constantin. Astfel, cea de-a doua cerere a fost admisă prin sentința civilă 1432/10.12.2009,iar 

prin decizia civilă nr.131/25.05.2010 a Curții de Apel București – secția a IX-a  și prin respingerea 

recursului de Înalta Curte de Casație și Justiție în 28.11.2011 și această hotărâre a fost admisă 

irevocabil. 
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 Se mai susține că ne aflăm în situația unei îmbogățiri fără justă cauză,deoarece intimații 

reclamanți proprietari ai imobilului au primit și bani pentru imobilul de la Stat prin Primăria 

Municipiului București ,fiind de două ori despăgubiți. 

 Reclamanta are interesul să susțină aceste aspecte deoarece patrimoniul său a suferit o 

diminuare majoră prin plata chiriei către Primăria Municipiului București  care în fapt reprezintă o 

cotizație la fondul de administrare a imobilului, apelanta fiind un chiriași de bună credință, prin 

plățile făcute mai mult de 50 de ani. 

 De asemenea, patrimoniul său a fost diminuat prin amenajările și susținerea imobilului care 

a fost construit în anul 1980, iar Statul nu a făcut niciodată nicio cheltuială pentru acest imobil, iar 

de  prețul acestora a beneficiat și Primăria Municipiului București în calitate de locator cât și noii 

proprietari fără ca aceștia să o despăgubească pe apelantă. 

 Se apreciază că apelanta a fost păgubită și pentru faptul că nu a fost chemată în dosarul 

nr.42394/3/2008 și nu a putut să solicite despăgubirile certe și exigibile menționate. 

 Se mai arată că familia apelantei a intrat în posesia imobilului în anul 1960, fiindu-i 

repartizat ca locuință de Fabrica APACA, de unde a ieșit la pensie, transferându-i-se dreptul locativ 

al locuinței de serviciu și după pensionare. 

 Deşi Bonaţiu Cezar Constantin apare ca moştenitor al lui Bonaţiu Monica Maria, aceasta 

conform adresei din 05.07.2005 emisă de către D.G.I.T.L. – Consiliul Local Sector 4, comunica că 

aceasta nu figurează ca proprietară a imobilului din str.Justiţiei nr.51-53. 

 Totodată, în urma decesului lui Bonaţiu Monica Maria, prin certificatul de moştenitor 

nr.41/27.08.2007 al lui Bonaţiu Cezar Constantin, acesta moşteneşte ¾ din dreptul de proprietate a 

unui apartament din Sinaia, str.Furnica nr.12, judeţ Prahova, ¾ din dreptul de concesiune a unui loc 

de veci în Cimitirul Sfânta Vineri şi ¾ din dreptul de concesiune a unui loc de veci în Cimitirul 

Şerban Vodă, din Bucureşti, neexistând nici o referire la imobilul din str.Justiţiei nr.51-53, corp A. 

 Din aceste documente rezultă că nici antecesoarea lui Bonaţiu Cezar Constantin nu era 

proprietar pe acest imobil şi nici aceasta nu a moştenit ceva ce nu era în succesiune. 

 Totuşi, în ciuda evidentei lipsei dreptului de a revendica şi de a primi în natură imobilul din 

str.Justiţiei, nr.51-53, corp A, conform Dispoziţiei nr.15087/09.12.2011 emisă de Primarul General 

al Municipiului Bucureşti se restituie în natură către intimaţi imobilul întreg menţionat, iar la data 

de 19.01.2012 se semnează între C.G.M.B. – Administraţia Fondului Imobiliar şi reclamanţi, 

protocolul de predare-primire a imobilului nr.31710/2012. 

 În dosarul nr. 42394/3/2008 soluţionat de către Curtea de Apel Bucureşti, reprezentarea 

avocaţială a lui Bonaţiu Cezar Constantin şi Stăncescu Dinu Mihail a fost printr-o împuternicire fără 

semnătura acestora. 

În dosarul nr. 5541/4/2012 aflat pe rolul Judecătoriei sector 4, deci în cauza pe fond, Bonaţiu 

Cezar Constantin şi Stăncescu Dinu Mihail au lipsit şi au fost reprezentaţi în baza unei împuterniciri 

fără semnătura acestora. 

În dosarul nr. 5541/4/2012 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti Secţia a-III-a Civilă în faza 

de apel-recurs Bonaţiu Cezar Constantin şi Stăncescu Dinu Mihail au lipsit şi nici nu au fost 

reprezentaţi. 

Este limpede că şi solicitările acestora în dosare nu poartă semnătura intimaţilor, deci nu se 

cunoaşte cine şi-a exercitat drepturile procesuale, iar hotărârile s-au dat pentru persoane care nu se 

pot substitui adevăraţilor moştenitori sau proprietari. 

Instanţa de fond se află în eroare asupra obiectului cererii cu atât mai mult cu cât prin 

sentinţa civilă nr.105/15.07.2015 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti secţia a III-a civila s-a 

stabilit competenţa de soluţionare a cauzei de către T.M.B. pentru toate chestiunile ce ţin de 

recunoaşterea calităţii de persoana îndreptăţită la masuri reparatorii conform Legii nr.10/2001 şi 

individualizarea acestor modalităţi de reparaţii. În consecinţă, instanţa nu răspunde la motivele 

cererii, deşi atât în cerere, cât şi în dezbateri în baza tuturor înscrisurilor pe care le-a depus rezultă o 

multitudine de aspecte care conduc  către  măsura anulării Dispoziţiei nr. 15087/09.IX.2011 emisă  

de  către Primăria Municipiului Bucureşti prin Primar General. 
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Astfel, Dispoziţia nr.15087/09.12.2011 ca şi hotărârea nr.1432/10.12.2009 pronunţată de 

Tribunalul Bucureşti - secţia a III-a civilă în dosarul nr.42394/3/2008 se referă la dispoziţii doar 

între părţi, respectiv PMB prin Primar General, pe de o parte, şi presupuşii proprietari Bonaţiu 

Cezar Constantin şi Stăncescu Dinu Mihail, pe de alta parte. 

Apelanta Goicea Ştefana nu a fost parte în proces, nu a avut drepturi şi nici beneficii dar nici 

nu are obligaţii, hotărârea instanţei nu îi este opozabilă. 

Dispoziţia nr.15087/09.12.2011 emisă de către Primăria Municipiului Bucureşti prin Primar 

General este lovită de nulitate, deoarece nu face referire la contractul de închiriere al apelantei, 

valabil din 1960 şi prelungit periodic până la prezenta cauză, nu exista nici o menţiune de anulare a 

contractului menţionat, deci decizia nu poate fi pusă în aplicare, nefiind opozabilă lui Goicea 

Ştefana. 

Mai mult, intimaţii Bonaţiu Cezar Constantin şi Stăncescu Dinu Mihail nu au încheiat nici 

un contract de închiriere şi nici nu au respectat hotărârea nr.1432/10.12.2009 pronunţată de 

Tribunalul Bucureşti - secţia a lII-a civilă nerespectând nici legea pe care s-a bazat acţiunea lor, în 

sensul  că nu au făcut nici o negociere cu apelanta chiriaşa pentru stabilirea unei chirii. 

Deşi Dispoziţia nr.15087/09.12.2011 a PMB este anulabilă şi nu poate fi pusă în executare, 

intimaţii Bonaţiu Cezar Constantin şi Stăncescu Dinu Mihail fiind singurii care aveau cunoştinţă de  

aceasta, nu au  contestat-o  în  termen  legal  şi  nu au  solicitat îndreptarea lacunelor evidente. 

Totodată, deoarece dispoziţia nr.15087/09.12.2011 a PMB este dată în baza unei hotărâri 

judecătoreşti lovită de nulitate absolută şi acest act administrativ este nul absolut. 

 Stoinescu Alexandru Vladimir a criticat sentința arătând se critică considerentele sentinței 

apelate conform căreia ”prin sentința civilă nr.1415/1999, a fost respinsă ca neîntemeiată cererea de 

revendicare imobiliară, a imobilului din str. Justiției nr.51-53, formulată de numita Bonațiu Maria 

Monica împotriva pârâtelor CGMB; SC AVL Berceni SA motivat de faptul că aplicarea Decretului 

de naționalizare nr.92/1950 s-a efectuat în mod corect”. 

 Prin cererea formulată la data de 5.07.1999 de către Bonațiu Maria Monica ce a format 

dosarul nr.3126/1999 în calitate de reclamantă a solicitat instanței să se dispună lăsarea în deplină 

proprietate și posesie imobilul din București, str.Justiției nr.51-53. Această cerere a fost respinsă 

prin sentința civilă nr. 1415/1999 a Tribunalului București - secția a III-a Civilă.  

 Ulterior, s-a formulat o altă acţiune ce a format dosarul nr.42394/3/2008, care a fost admisă 

prin sentinţa civilă nr.1432/10.12.2009, schimbată prin decizia civilă nr.131/A/2010 pronunţată de 

Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a Civilă. Cele două sentinţe definitive sunt contradictorii, 

ambele având acelaşi obiect, cauză şi părţi. Era necesar, cu ocazia judecării celui de-al doilea litigiu, 

să se invoce excepţia puterii de lucru judecat de către Primăria Generală sau să se sesizeze din 

oficiu instanţa, astfel încât să nu se ajungă la contrarietatea dintre cele două hotărâri. 

 Un alt motiv de apel se referă la faptul că instanţa de fond nu a observat că dispoziţia 

Primăriei a fost emisă fără respectarea prevederilor legale, deoarece nu sunt indicate în cuprinsul 

său contractele de închiriere care afectau imobilul restituit şi nu s-a prevăzut obligativitatea 

respectării de către proprietari a drepturilor locative prevăzute de Legea nr.10/2001, în favoarea 

chiriaşilor titulari a unor contracte valabile. În acest sens, sunt citate dispoz.art.13 şi 14 din Legea 

nr.10/2001. 

 Apelanta Goicea Ştefana a formulat întâmpinare la apelul declarat de Stoinescu Alexandru 

Vladimir, solicitând admiterea acestuia. 

 Curtea va da considerente comune celor două apeluri ale reclamanţilor, având în vedere 

criticile comune referitoare la excepţia puterii lucrului judecat şi la motivul de nulitate determinat 

de neindicarea contractelor de închiriere în cuprinsul dispoziţiei de restituire în natură a imobilului. 

 Acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti - Secţia a III-a Civilă sub nr.3126/1999 

a avut ca obiect acţiunea în revendicare formulată de reclamanta Bonaţiu Maria Monica, în 

contradictoriu cu Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi S.C. AVL Berceni S.A.  

Din economia motivării acestei hotărâri rezultă că motivul determinant ce a stat la baza 

pronunţării soluţiei de respingere în revendicare şi aprecierii ca netemeinică a acţiunii, faţă de 

dispoziţiile art.480 C.civ., a fost acela că Decretul de naţionalizare nr.92/1950 a fost aplicat corect, 
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reclamanta nefăcând dovada că autoarea sa, Ionescu Ecaterina, se încadra la data naţionalizării în 

vreuna din categoriile de persoane exceptate prevăzute la art.II din decret. Dimpotrivă, aceasta se 

încadra în art.I din Decretul nr.92/1950, respectiv la categoria „exploatatorilor de locuinţe”. 

 Cel de-al doilea proces a fost demarat la data de 10.11.2008 şi înregistrat pe rolul 

Tribunalului Bucureşti - Secţia a III-a Civilă sub nr.42394/3/2008, prin care Bonaţiu Cezar 

Constantin şi Stăncescu Dinu Mihail, în calitate de succesori ai defunctei Bonaţiu Maria Monica, au 

solicitat în contradictoriu cu Primăria Municipiului Bucureşti obligarea acesteia să lase în deplină 

proprietate şi posesie imobilul în litigiu. 

 În considerentele sentinţei civile nr.1432/10.12.2009, pronunţată în această cauză, s-a reţinut 

caracterul abuziv al măsurii trecerii în proprietatea statului a imobilului în temeiul Decretului 

nr.92/1950. S-a mai reţinut că dreptul de proprietate al autoarei reclamanţilor (transmis prin 

moştenire acestora) nu a ieşit niciodată din patrimoniul acestora, acest imobil aflându-se doar în 

fapt în patrimoniul statului, ca urmare a unei măsuri luate abuziv, fără ca acesta să aibă vreun temei 

legal pentru a-l deţine. 

 Soluţia pronunţată în acest litigiu a fost schimbată în recurs, prin decizia civilă 

nr.131/A/25.05.2010 de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a Civilă, în sensul admiterii apelului 

Primăriei Municipiului Bucureşti. S-a schimbat în parte sentinţa apelată, în sensul că a fost obligată 

pârâta să emită dispoziţia de restituire în natură intimaţilor reclamanţi pentru imobilul în litigiu, 

menţinându-se celelalte dispoziţii ale sentinţei. 

 În considerentele acestei decizii s-a reţinut că cererea de chemare în judecată cu care a fost 

învestită instanţa de fond este o plângere împotriva refuzului nejustificat al pârâtei de a răspunde la 

notificare, plângere în cadrul căreia, conform deciziei nr.XX/2007 a Î.C.C.J., instanţa are obligaţia 

să analizeze şi să soluţioneze fondul cererii formulate în cadrul notificării, şi nu o acţiune în 

revendicare. 

 Se impune a se face o serie de precizări, în sensul că între autoritatea de lucru judecat şi 

puterea de lucru judecat, invocată de către apelanţi, există diferenţe. Astfel, în timp ce autoritatea de 

lucru judecat presupune tripla identitate: părţi, obiect şi cauză, puterea de lucru judecat reprezintă 

efectul pozitiv al unei hotărâri judecătoreşti, care se poate impune cu forţă probantă într-un alt 

litigiu, fără însă a exista tripla identitate: obiect, părţi şi cauză. 

 Din această perspectivă, apelanţii invocă autoritatea de lucru judecat, ca excepţie dirimantă 

şi peremptorie, deoarece în ambele apeluri se susţine caracterul definitiv şi contradictoriu al 

hotărârilor judecătoreşti pronunţate în anul 1999 şi în anul 2009, precum şi caracterul absolut al 

acesteia, dat fiind că putea fi invocat de oricare dintre părţi ori de instanţă din oficiu, atunci când s-a 

judecat litigiul ce a format obiectul dosarului nr.42394/3/2008, finalizat prin sentinţa civilă 

nr.1432/2009, modificată prin decizia civilă nr.131/A/2010. 

 Această excepţie nu este întemeiată, întrucât cauza celor două acţiuni este diferită. În primul 

litigiu, în care s-a pronunţat sentinţa civilă nr.1415/1999, tribunalul a soluţionat o acţiune în 

revendicare de drept comun întemeiată pe dispoziţiile art.480 C.civ. Contrar susţinerilor apelanţilor, 

motivul respingerii acestei acţiuni în revendicare, care presupune cu prioritate analizarea calităţii de 

proprietar neposesor al reclamantului, l-a constituit aprecierea instanţei că Decretul nr.92/1950 a 

fost corect aplicat autoarei reclamantei, întrucât aceasta se încadra în dispoziţiile art.1 din acest act 

normativ şi nu în excepţiile acestuia. 

 Cea de-a doua acţiune, finalizată prin sentinţa civilă nr.1432/2009, modificată prin decizia 

civilă nr.131/A/2010, a avut ca obiect o plângere întemeiată pe dispoz.art.26 din Legea nr.10/2001, 

lege cu caracter special de reparaţie, care a deschis posibilitatea tuturor persoanelor îndreptăţite, 

cărora li s-au aplicat măsuri abuzive de trecere în proprietatea statului a proprietăţilor, în temeiul 

unor acte normative anterioare anului 1990, să formuleze notificare şi că solicite restituirea în 

natură a acestor imobile. 

 Lipsa oricărui element (părţi, obiect, cauză) prevăzut de dispoziţiile art.1201 C.civ. înlătură 

autoritatea de lucru judecat, astfel încât excepţia invocată de ambii apelanţi este neîntemeiată. 
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 Curtea reţine şi faptul că prin decizia civilă nr.131/A/2010 pronunţată de Curtea de Apel 

Bucureşti - Secţia a IX-a Civilă, Primăria Municipiului Bucureşti a fost obligată să emită dispoziţia 

a cărei nulitate se solicită în prezenta cauză. 

 Acest aspect rezultă din preambulul şi art.1 ale Dispoziţiei nr.15087/9.12.2011, unde se 

menţionează sentinţa civilă nr.1432/2009. Această hotărâre judecătorească se bucură de putere de 

lucru judecat, în accepţiunea dată anterior acestei noţiuni, bucurându-se de caracter executoriu, 

astfel încât Primăria Municipiului Bucureşti era obligată prin lege să procedeze întocmai şi conform 

cu statuările instanţei judecătoreşti referitoare la restituirea în natură a imobilului în compunerea 

rezultată ca urmare a omologării raportului de expertiză efectuat în acea cauză. 

 Cu ocazia judecăţii în acel dosar, instanţele s-au pronunţat definitiv şi irevocabil asupra 

calităţii de moştenitor a reclamanţilor Bonaţiu Cezar Constantin şi Stăncescu Dinu Mihail, 

menţionându-se expres că aceştia şi-au dovedit calitatea procesuală activă cu certificatele de 

moştenitor depuse în cauză. 

 Dat fiind puterea de lucru judecat a acestei hotărâri, nu mai pot fi repuse în discuţie chestiuni 

ce privesc această calitate, nici Primăria Municipiului Bucureşti şi nici această instanţă nu mai pot 

rediscuta sub nici un aspect calitatea de moştenitor a lui Bonaţiu Cezar Constantin faţă de Bonaţiu 

Maria Monica ori calitatea acesteia faţă de autoarea sa, Ionescu Ecaterina. 

 În egală măsură, nu se poate rediscuta în această cauză modalitatea de legitimare a lui 

Bonaţiu Cezar Constantin, regularitatea reprezentării avocaţiale în dosarul nr.42394/3/2008, 

prezenţa ori absenţa părţilor în dosarul nr.5541/4/2012. 

 În strânsă legătură cu aceste considerente, Curtea apreciază că nu se poate reţine, ca şi motiv 

de nulitate a dispoziţiei emisă de primărie, faptul că în certificatul de moştenitor nr.41/27.08.2007 

nu se menţionează imobilul în litigiu, ca şi bun aflat în masa succesorală a defunctei Bonaţiu 

Monica Maria. Din această perspectivă, este lipsit de relevanţă faptul că imobilul nu apare în 

certificatul de moştenitor emis în anul 2007, întrucât titlul de proprietate al foştilor proprietari este 

Dispoziţia nr.15087/9.12.2011, astfel încât nu avea cum să figureze acest imobil în susmenţionatul 

certificat de moştenitor. 

 În ceea ce priveşte calitatea şi interesul apelantei Goicea Ştefana, de a invoca îmbogăţirea 

fără justă cauză, se constată că apelanta a avut încă din anul 1960 calitatea de chiriaş. Diminuarea 

patrimoniului apelantei datorită plăţii chiriei către Primăria Municipiului Bucureşti şi  efectuării 

unor cheltuieli necesare funcţionării normale a imobilului nu reprezintă o cauză care să o 

îndreptăţească pe apelantă să invoce o îmbogăţire fără justă cauză. 

 Chiria plătită, precum şi celelalte cheltuieli necesare întreţinerii imobilului este preţul 

folosinţei imobilului aferent contractului de închiriere de care a beneficiat apelanta, astfel încât 

diminuarea patrimoniului său cu aceste cheltuieli este justificată de folosirea imobilului. 

 Nici celelalte susţineri din apelul formulat de Goicea Ştefana nu sunt fondate. Dispoziţia 

emisă de Primăria Municipiului Bucureşti în favoarea intimaţilor reprezintă titlu de proprietate 

pentru aceştia şi poate fi opusă erga omnes inclusiv apelantei, care este obligată să o respecte; lipsa 

menţionării contractelor de închiriere în cuprinsul dispoziţiei nu atrage nulitatea absolută, întrucât 

această lipsă nu este prevăzută sub această sancţiune; neîncheierea contractului de închiriere, de 

asemenea, nu reprezintă un motiv de nulitate absolută, fiind chestiuni ce exced cadrului procesual 

prezent şi nici nu poate fi reţinută ca şi motiv de nulitate absolută a încheierii; după cum nu se poate 

reţine ca fiind pertinente susţinerile potrivit cărora dispoziţia emisă de primărie este dată de o 

hotărâre judecătorească lovită de nulitate absolută. 

 În acest sens, Curtea constată că sentinţa civilă nr.1432/2009 a fost supusă controlului 

judiciar prevăzut de lege, fiind reformată în parte, prin decizia civilă nr.131/2010, astfel încât ea se 

bucură de putere de lucru judecat şi de executorialitate. 

 Nefondate sunt şi criticile aferente celui de-al doilea motiv de apel susţinut de apelantul 

Stoinescu Alexandru Vladimir, referitoare la neindicarea contractelor de închiriere şi la 

aplicabilitatea dispoz.art.13 şi 14 din Legea nr.10/2001. 

 După cum s-a arătat anterior, neindicarea acestor contracte în cuprinsul dispoziţiei nu atrage 

nulitatea acesteia, iar aplicabilitatea dispoziţiilor art.13 şi 14 din Legea nr.10/2001 sunt chestiuni ce 
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