
ROMÂNIA
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI
Splaiul Independenţei nr.5, Cod postal 050091, Bucureşti, Sector 4
SECTIA A Ill-A CIVILĂ Şl PENTRU CAUZE Cu MINORI ŞI DE FAMILIE

Destinatar:
DINCA ORTANSA
sector 6, Bucureşti, STR. CORNULUI
nr. 12

DOSARUL NR. 8614130312018
Materia: Civil
Stadiul procesual al dosarului: Apel
Obiectul dosarului: uzucapiune
Complet: S3-CompletuI nr 15 Apel

Comunicare Adresă
emisă Ia 5 ianuarie 2021

Stimată doamnă/Stjmate domn,

in legătură cu dosarul având datele de identificare de mai sus, In calitate de lntimat-Pârât-Pârât vă
comunicăm că in termen de 15 zile de Ia primirea prezentei comunicăre sub sancţiunea decăderii din dreptul
de a mai depune probe şi de invoca excepţii1, aveţi obligaţia de a depune lntâmpinarea. Depuneţi
documentele solicitate şi tnscrisurile doveditoare mntr-un exemplar pentru instanţă şi câte un exemplar pentru
fiecare parte, cf. art. 150 NCPC
Conform art. 205 aIm. (2) din Legea 134/2010 privind Codul de procedura civilă intâmpinarea trebuie să
cuprindă:
a) numele şi prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa pârâtului on pentru persoanele
juridice denumirea şi sediul, precum şi, dupa caz, codul unic de înregistrare sau codul de identificare fiscală,
numărul de inmatriculare In registrul comerţului on de Inscriere in registrul persoanelorjuridice şi contul bancar,
dacă reclamantul nu le-a menţionat în cererea de chemare in judecată. Dispoziţüle art. 148 abn. (1) teza a Il-a
sunt aplicabile In mod corespunzător. Dacă pârâtul locuieşte In străinătate, va arăta şi domiciliul ales in
România, unde urmează să i se facă toate comunicările privind procesul;
b) excepţüle procesuale pe care părâtul ie invocă faţă de cererea reclamantului;
c) răspunsul Ia toate pretenţflle şi motivele de fapt şi de drept ale cererh;
d) dovezile cu care se apără Impotriva fiecărui capăt din cerere, dispoziţflle art. 194 lit. e) fund aplicabile in mod
corespunzător;
e) semnătura.

1) in afara celor de ordine publică dacă legea nu prevede altfel

Parâfa şefului instanjei 9
(şta4ipila) JUDËCATOR I erulul

I LUMINIŢA CRI~TIU-NINu



in

DINCA ADRIANA
6, str. Cornului nr. 12,

Impotriva sentintei civile nr. 134/07.02.2020 pronuntata de TribunaLul Bucuresti-sectia
a Ill-a civila in dosarul nr. 8614/30312018, solicitandu-va ca prin deizia pe care 0 veti
pronunta

- Sa admiteti apelul si, in principal,

Sa anulati hotararea atacata, jar j~ subsidiar, daca veti trece peste motiv,ele’de
nulitate, ,

- sa rnodiflcati in tot sentinta apelata si sa admiteti actiunea: sa
constatati indeplinite cerinteĺe legii pentru prescriţ~tia
achizitiva de 30 de ani prin jonctiunea posesiilor si, in
consecinta, sa constatati ca suntem proprietarii suprafetei
de 400 mp wren situat Ia adresa din

- sa constatati ca suntem proprietari.i constructiei edificata
pe acest teren compusa din 3 caniere in suprafata de &a

—

desarul nr.

J)LBucUR~ŞĂ M~
..) ‚~ţŞJ~ACVţLA

25~ Be va ininta la
‚flSTRATURA

bI:Bucuresti,stlaboratornr.14, I . QAB cu dosarul
sector3; Tel, 0744751674
Cu caracter personal nr. 6547 J~

I.

4% 4

, „ţf, SubsemnatiiDOSAR NR. 86141303/2018
A 111-A CIVILA

—

S

prin avocat ‘

e-mail:
contradietoriu Cu paratii

ORTANSA cu

.-si

formulam

domiciliul in Bucuresti, sector
m.in

APEL

cu sediu



30 mp ediűcate in anal 1968 din chirpici helocuibile sI 4
camere, 2 bai, doua bucatarii si 2 holuri in’suprafata de
cca 60 mp din chirpici edifcate in 1968 si olmansarda de
cca 40 mp, prin accesiune imobiliara :
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MOTIVELE APELULUI
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ceŕerea reclamantilor pnivind administrarea probei cu inscrisuri, urmand a
proroEa rediscutarea si pronuntarea asupra celorlalte probatorii dupa
administrarea vrobei cu inscrisurL” .

A dispus entiterea unor adrese catre institutii ale atatulu! in vederea
comunciarii Ia dosar a informatlilor detinute cu priviit Ia imobil. La term&nul
Ia care s-a pronuntat, desi relatiile veriite de Ia OCPI erau incomplete si
nelamuritoase, a respins cererea de revenire si a ramas in pronuntare pe
exceptie fara a se pronunta pe solicjtarea noastra de incuvijutare a
probci cii expert~a si cii martori, desi proroanse pronnutarea pe aceste
probe.
Potrivit art. 259 C.pr.civ. ,,instanta poate reveal asupra unor 1prôbe
incuviintate daca, dupa adruinistrarea altor probe, apreciaza ca adnúniśtrarea
vreuneja nu maf este necesara. Instanta este insa obli2ata sa puna aceasta
imprejurare in discutia partijor” Mal mult, potnivit aIm. 6 al art.~ 22
C. r.civ. ~Judecatonul trebule sa se pronunte asupra a to~ ceca cc És-a

. Fata de aceasta dispozitie I erativa si de faptul incalcarii ci,
va solicitam sa anul ,

I .‘

Procedand in acest mod, instanta ne-a adus o vatamare care in poat~ fi
inlaturata decat print anularea hotararii. Am fost Hpsiti d& posibilitatea

«I



í
30 mp edificate in anul 1968 din chirpici helocuibile Si 4
camere, 2 bai, doua bucatarii si 2 holuri inisuprafata de
eca 60 mp din chirpici ediňcate in 1968 si olmansarda de
cca 40 mp, prin accesiune imobiliara

MOTIVELE APELULUI ‘

1. Instanta ne-a acordat cuvantul pe exceptia Iipsei procesualę pasive, iar
subsemnatii am solicitat unirea acestei exceptii cu fondul cauzei, motivat’de
faptul ca pentru lamurirea cu privire tla imobilul cc face obieótul prezentei
cauze si implicit Ia cadrul procesual pasiv se impunea administrarea
intregului probatoriu. Instanta a unit cu fondul exceptia, atat cea invocata de
paratul t Si cea invocata din oflciu, astfel cum reiese
din incheierea din 25.10.2019 (fda 89): ,,Cu pri’vire la exceptiile invocate, in
tenwjuj art. 248 aIm. 2 si 4 NCPC, Tribunalul le va UUĺ cii administrarea
probelor si, implicit, cu fondul cauzei. Avand cuvantul asupra cererilor de
probatorii, aparatorul reclainantilor solicit incuviintarea urmatoarelor probe:
inscrisuri, audierea a doi martori. expertiza toţ,ozafica si expertiza in
constructii.
In temeiul art. 255 raportat Ia art. 258 MCPC, Tribunalul incuviinteaza
ceŕerea reclamantilor privind adniinistrarea probci cu inscrisuri, urmand a
proroza rediscutarea si pronuntarea asupra celorlalte probatorii dupa
admir’istrarea probei cu inscrisuri.” ,

A dispus emiterea unor adrese catre institutii ale statulu~ in vederea
comunciarii [a dosar a informatiilor detinute Cu privire [a imobil. La termehul
Ia care s-a pronuntat, desi relatiile venite de Ia OCPI erau incomplete si
nelamuńtoare, a respins cererea de revenire si a ramas in pronuntare. PC
exceptie fan a se pronunta pe solicitarea noastra de incuviintare a
probei cu expertiza S~ CU martori, desi prorozase pronuntarea pe aceste
probe. . ,

Potrivit art. 259 C.pr.civ. ,,instanta poate revęni asupra unor 1prbbe
incuviintate daca, dupa administrarea altor probe, apreciaza ca adminiśtrarea
vreuneia flu mai este necesara. hnstanta este insa obl&ata sa puna aceasta
Impreturare in discutia partilor.” Mai niult, potrivit aIm. 6 al art.: 22
C.pr.civ. .ąJudecatorul trebule sa se pronunte asupra a tot ceea ce ‘s-a
cenit (‘.3”. Fata de aceasta dispozitie imperativa si de faptul incalcarii ei,
vasolicitam sa anulati sentinta pronunatata.

Procedand in acest mod, instanta ne-a adus o vatamare care nu poaté fi
inlaturata decat prin anularea hotararii. Am fost lipsiti d~ posibilitatea



administrarjj probelor necesare in cauza, asa meat sa ne putem do~edi
cererea.

2. Contrar susünerilor instantei de fond, referitor Ia invoc~rea exceptiei
‘lipsei calitatii procesuale pasive de catre chiar reclamanti, ,invederam ca
din eroare in inchejerea din 22.02.2019 s-a retinut ca am invocat aceasta
exceptie. Vazand inebcierea veti constata ca sedinta a fost prezidatade tin
alt magistrat si ca Ia acest terinen subsmenatii am depus o nota prin dare
am motivat pe larg sub aspectul calitatii procesuale pasive a paratului

Subsemnatjj prin aparator am irivederat ca pastram toti
paratii, urmand ca instanta, in urma probatoriilor, sa dispuna cii privire Ia
caĺitatea procesual pasiva a paratilor initial chemati in judecata prin
cererea de chemare injudecata. In dovedirea sustinerjlor noastre solicitam
audierea inregistrarilor din sedinta de judecata. Umiare a faptului ca in
mod gresit a fast retinut ca am fi invocat o astfel de exceptie si pentru ca
flu fI.isese indreptata eroarea materiala Ia termenul urmator incheierii, Ia
termenul din 19.04.2019 ( üla 35 ) subsemnaţij am depus o nota de
sedinta prin care am aratat ca intełegem sa ne judecam cu acecasi parati,
pentru clarificare renuntand totodata Ia exceptia petins invocata.

3. La termenul din 31.01.2020, instanta de fond, dornica sa scape de dosar, a
respins cererea de revenire Ia OCPI penn a depune intreaga evidenta din
cartea fbnciara vizand imobilul de Ia nr. 27 apreciind ca flu este utila
cauzei. Ramane in pronunare, jar solutia si-o bazeaza in parte si pe acest
raspuns incomplet, din care rezulta proprietarii actuali ai imobihului
inscris sub nr. 27, proprietarj cu privire Ia care am aratat in sustinerea
cererji de revenire ca stint succesorij 1w
care nu au nick legatura cu imobihul uzucapat de noi. ‚

4. Hotararea apelata este data cu incalcarea dispozitiilor art. 22 C.pr.~iv.
potrivit cu care ,‚judecatorul are indatorirea sa staruie, prin toate
mijloacele legal; pentru a preveni once greseala priviiid aflarea
adevarului in cauza, pe ban stabilirli faptelor si prin aplicarea corecta a
Iegii, in scopul pronuntanii unei hotarari temeinice Si legale. In CaZua,

instanta flu a analizat intreaga documentatie din dosar, desi mentioneaza uncle file care
sa ii sustina so1utia nelegala si netemeinica, ignora celelate documente extrem ;de
iniportante in deziegarea cauzei sub aspectul calitatii procesua!e pasive. Astfel, in mod
cu totul nereal se sustine in motivarea solutiei ca flu am depus nicuun act đ epropreit’ate
a] paratilor, Din documentele d use I dosar rezulta ca am depus toate actele prin cae
fhcem dovada proprietatii Iui asupra terenului, precum si
certiíîçtaele de mostenitor prin care fäcem dovada calitatii procesual pasive a paratuhul

Este adevarat ca ne-a fost foarte greu sa aflam relatil cii privire Ia situatia
anteriora anului 1968 cand a fost incheiata chitanta sub semnatura pnivata. Este



bine cunoscut instantelor ca in lipsa unui titlu asupra imobilului nu ~unt
tbnijzate niciw’ fel de inforniatli. Dc acee,a abia dupa cc am introdus actiunea
am reusit sa obtinem relatii, dar si aceasta restranse, flindu-ne so]icjtate adrese
de Ia instanta. Nu eram in posesia until act care sa facâ legatura intro

de Ia care am dobancljt noi cu chitanta de mana si insa,
Ia ultimul termen de iuđecata a fost deDus Ia dosarul cauzei, dosarul fiscal.
in care este lure trata chltanta sub semi’atura rivata rin care

i-a vandut 1u Aceste documente se alla in dosarul
fiscal al imobjlujuj. dcci in evidentele instltutiilor, insa instanta de fond Ic-a
Jgjiorat. Vazand ca si a dobandit tot en chitanta sub semnatura
privata. proprietarni en act autentjc,, asa cum ant si denim la dosar. eta

Aĺa cum am~rata si in fata instantej de fond, urmare a informatiijor primite de
la vecinii care an cutuparat in aceeasi modalitate dar direct de la
am aflat ca terenul nostru face parte dintr-un lot awl mare care a apartinut lui

zis si din care acesta a vandut si donat pe portiuni.
Acesta a dobandit dreptul de proprietate prin actele de vanzare cumparare
autentjfjcate_ďe Tribunalul IIfoy — sectia notariat sub nr transcris
sub nr. in suprafata de 1178 mp, nr transcris sub 1w.

in suprafata de 586 mp si nr. transcris sub nr.
in suprafata de 294 nip, total 2.058 mp ACTE PB CARE LB-AM DEPUS LA
DOSARUL CAZUBI.

este proprietarul de la care au dobandit terenul
si Dinca Ortansa, hisa fan a incheia acte autentice translatjve

ale dreptului de proprietate.

Deoarëce _____________ Zz~ a fost proprietarul suprafetej
de teren in litigiu prin acte autentice de vanzare cumparare, iar uzucapiunea~ se
introduce in contradictorju cu vechiul proprietar care a detinut acte autentice
saw in situatia decesului, cu mostenitorji liii, calitate procesuala hi cauza are~d1.

a decëdat, jar mostenitoarea acestuia este asifel
cum reiese din certifictaul de mostenitor as. emis de Notari~tul
deStatsector4. I

a decedat, jar mostenitorul san este , confcřm
certificatului de mostenjtor as

5. In mod nelegal instanta a respins solicitarile institutiilor de a Ii se depunc
un raport de experti.za astfel meat sa poata da tin raspuns corect solicitarii
instantei. In aceasta Situatie, histanta a insistat ca institutiile care solicitau
raportul de expertiza pentru identificarea concreta a imobilului, au rapsuns



bazandu-se numai pe aceste numere Cu privire Ia care ‘cunosteau au
cviden~e neconforme ax realitatea, sa spunem neactualizate, gre’site.
Instania nu a avut in vedere inexactjtaüle din aclreselé institutijior
respectjv ca cele đoua numere si sunt gresit mentionate, fUnd
necesara lamurjrea sub acest aspect, insa aceasta ni s-a refuzat,
ajungandu~se sa se pronunte o hotarare netemeinica. In mod gresit
instanta a concluzjonat ca imobjiul de Ia num este proprietatea

Si .. desi suprafata pe care au detinut-o
acestea este de 600 mp, jar suprafäta pe care subsemnatjj o stapanim este
de 400 mp. In certificatul nostru fiscal, in care este descris imobilul pe
care nol H sta anim, numasuj este In cartile noastre de identitate
numarul este ____ desi noi avem tin singur imobil Cu un singur numar.
Din extraseje de carte ümciara rezulta ca pentru numarul exista
deschisa carte fünciara pe nurnele si
acestja fund succesorjj~ , far pentru
imobilul cu numarul 1 flu este declijsa carte llinciara, Conform
istoriculuj de rol fiscal, numaruj se arata ca este sectiune din numarul
S Directia Patrimonju arata ca in lipsa raportului de expertiza nix isi

asuma identificarea si corespondenta datelor Cu imobjiul peentru care se
foloseste adresa strad&

Ma cmii am sustinut si in fata instantej de fond, care insa flu a retinut in
inchejerea din 31.01.202, invederam ca s au
mostenit o suprafata de 600 mp, acest iunobil fund mostcnjt de succesorjj br,
care I-au instrajnat sotilor ]_j Imobilul este inscris la carte fünciara cu nr
das este situat peste strada de imobilul proprietatea noastra, neavand legatura cu
noi. Am studiat cartea fbnciara si am aflat aceste relatii, insa flu ni se elibereaza
documente san informatii, astfei ca, pentnx corecta solutionare a cauzei ám
solicitat instatej sa ceara Ia dosar infornnatji extinse din cartea Ýünciara a acestui
imobil, insa ni s-a respins solicitarea. Studjincl cartea fünciara deschisa peritru
imobjiul d cia acesta are ca vccinataj Ia N- Ia Est

, Ia Sud- str. si Ia Vest Conhun~ţd cu schita zonei
se observa ca intre imobilul proprietatea noastra si imobilul de Ia astfel
cum ii sunt descrise vecšnatatjle si cum se prezinta sun teren acestea, exista je
de o parte neconcordant; iar pe de alta parte hare terenul nostru si terenul
inscris in cartea fîinciara cu exista o strada Si alte doua proprietati avand
mxmerele Si nrtr
Invedeřam ca pentnx acest imobil avand adresa str. . vecin cii
imobilijj nostru, exista pc rolul Tribunalujuj Bucurestj dosanul
avand ca revlamanta pe vecina noastrae si ca parat jie

Mentionam ca vecina noastra a cumparat ax chitantasub
semnatura privata de Ia , asa aim s a cumparat
de Ia acelasi proprietar.



In concluzie, I
Autorul nostru si reclamanta au dobandit print c itanta sub!
semnatura privata a suprafata de 400 mp de teren de Ia Astfeď
cum rezulta din documentele aflate in arhiva Dlrectlei de taxe si impózite iocaid
privind rolul fiscal, J— a dobandit Ia randul sau tot prin á’itanta suL~
semnaturą’ privata de Ia (zis . Acesta a fog propŕietarul
terenului prin acte autentice, astfei cum am detaliat mal sus is cun am Is depus 14
dosar. Mostenitorul acestuia este paratu. . asa cum relese diň
certificatele de mostenitor depuse Ia dosarul cauzei.

6. Istoricul imobilułui de Ia in-. rezultat din studiul cartit funciare;
Conform contractuĺui de vauzare cumparare nr.

a dobandit suprafhta de 1200 mp. Intre mostenitorii ac~teia a fost
facut actul d cpartaj voluntar prin care: a primit 600 mp
Iocdecasasituatinstr. vecuűR

,1aMN a
primit 600 mp be de casa situat in in razaicomitatuhii
provizoriu 16 februarie cu vecini: la R
MZ MN strada. Rezulta din aceste
si schitele, ca terenul detinut d

aurotul sotilor pe numele carom
tbnciara) se afla Ia numaru vecin in prezent cu sty.
iiartea opusa cu nr. iar Ia vest Cu numarul e
Temeul pe care ii primise se

Terneul detinut de se
toate acestea avand intre terneul nostru strada

de Ia nr~e sL&._ . Va rugam sa obsevati ca in
Municipiul Bucuresti imodilut sotibor este indicat
imobilul vecin cu ei in evidentele d ecarte funciara

7. In ccea cc priveste calitatea procesuala a ,

solicitam sa aveti in vedere ca, at&t timp cat pentru imobilul in cauza
ar putea stabili. un propńetar anterior CU acte de proprietate, ąt’~
calitatea procesuala revine acestui pant. Pentru a stabili acersta insa,
necesar a fi administrate toate probele, an meat sa se poata verifica d
exista persoana proprietar impotriva careia sa se indrepte actiunea.

8. înalta Curte de Casaţie şi iustiţie . TCCJ I

MZ

A
vecinatati, observatid
(mostejiitor
este desphisa cartea

in

aÍla’ tot 1Së six.
aflá Ia nurna~uI

Si imobilul
schita emisarde
cu1 in-. dar

~ste in sciłita

va
1 5-

‘aci
~ste
aca
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Decizia nt 24/2017 privind exarninarea sesizărĺi formulate ďe ri~u’a1u1

C~Iăraşt - Secţia civ[Iă In vederea pronunţărli and hotărâri prealabile c privire Ia

0 chestiune tie drept !
“86. Din examenul jurisprudential al hctărârilor selectate de curţile de apel rezultă că,
In proporţié considerabilă, opinia majoritară a instanţelor este In sensul c~ atM ~impI’
cM flu există alte persoane (fizice sau juridice) care să exhibe un titlu de proprietate’
asupra imdbilutui In legătură Cu care s-a cerut a se constata intervenită prescripţia~
achizitlvă, se consideră că nemişcătorul aparţine domeniului public saó privat aI
unit5ţii administrativ-terltOriale, din raza imobilului, care are calitate ~procesuaIăţ
pasivă.

87. Ca atare, Tn majoritatea speţelor examinate s-a decis că In condiţiile’ in care ni.~
poate 6 identlficată vreo persoană care să justifice existenţa unuť drept de
proprietate asupra terer’ului, calitatea procesuală pasivă este determinată de regimul
juridic al irnobilului, In aceleaşi condiţii ca şi atunci când proprletarul~ aces’tuia a
decedat, fără moştenitori, iar succesiunea este vacantă.

83.Au fost invocate, In acest sens, prevederile art. 26alinJ~1şi art. 361a11n. (1) din
Legea nr 18/1991, republicată, care stabilesc In mod expres entitatea In patrimoniul
căreia intr5 terenurile persoanelor decedate, fără moştenitori, precum şi1cele ale ~j,
4dm Legea nr. 213/1998, art. 471. art. 646 şi art. 680 din Cođul civil de Ia 1864, In
virtutea cărora unitatea administrativ- teritorială este prezumată ca p’ropri~tară a
tuturor bunurilor fără stăpâii, care sunt de interes local, de pe raza sa terltoriată.

89. S-a reţinut cš în această situaţie particulară a ínexistenţei unel persoane care să
revendice drepturi asupra nemişcătorului, in calitate de proprietar sau tie moştenítşr
al proprietarului mniţial al terenulul, a respinge acţiunea In constatarea uzucapiunli pe
conslcleęentul că unitatea admmnistrativ-teritorială este Iipsită dé capacitate
procesu’ală pasivă ar echivala cu lipsirea reclamanţilor din astfel de cz3uze tie oąe
posibilitate tie valorificare a drepturilor br, In situaţia In care, se arată, chiar Curt~a
Europeană a reţinut exlstenţa Unul drept protejat de Convenţie, din sit iaţii de fapt,
cu mare persistenţă In timp, de care legea Ieagă producerea unor efecte juridice~

. ‘ ‘:

Va solicitam sa aveti in vedere si motivarea Deciziei nr. 19I2~O15 a Inal’tei
Curti de Casatie si Jusütic I

Potrivit Deciziei înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 19 din 5 oc3ombrie 2915
pronuriţată In recurs In iriteresul legli in Dosarul nr. 12/2015 şi publicată In MonitqrUl
Oficial, al României, Partea I, nr. 11 din 7 ianuarie 2016, procedura specială
regbemeritată de prevederile art. 1.050-1.053 din Codul de procedurăl civilă nu 3ste
aplicabilă In privinţa poseslilor incepute anterior intrării în vigoare a Codului civil, curn
este şi tea din speţă.



Din considerentele deciziei rezultă că “Din prezentarea formelor dkerite tie ľ
uzucaplune reglementate de legislaţia aplicabiłă pa teritoriul ţării noastre decursul
timpului rezultă că acestea stint supuse unor condiţii tie fond diferite, ceea ce
determlnă, administrarea unui probatoriu specific şi efectuarea de către ji~đeçător a
unor verificări corespunzătoare, in raport cu forma tie uzucapiune incidentă in cauză.
Tn plus, hotărârea judecătorească are consecinţe diferite, atât sub aspectul1
momentului dobândlrii dreptuiui de proprietate, dar şl din perspectiva efectelor
înscrierii dreptulul dobândlt prin uzucapiune in cartea funciară. Chiar dacă.dispoz)ţiiie
tranzitorii ale art. 82 aIm. (1) din Legea nr. 71/2011 se referă Ia modul de aplicare a
normelor’care vizează condiţiile de fond ale uzucapiunhi, nu trebuie omis faptul că
normele tie procedură reprezintă fornia de vaLorificare în plan procesual a normeloé
de drept material. Or, dacă legea aplicabilă in ce priveşte condiţiile şi; termenele
uzucapiunii este yea de Ia data inceperil posesiei, aceasta trebule ~apÍicată îri
intregime, nu numai parţial, tied şi cu privire Ia efectele posesiunli”. I

Aşadar, In cazul in care posesia a inceput anterior intrării in vigoare a Codulul civil, jar
acţiunea este introdusă dupi intrarea in vigoare a Codului tie procedură civilă, sub
aspect material, sunt apilcabile normele tie drept In vigoare Ia data inceperli posesiel,
jar, sub aspect procedural, se aplică dispoziţiile gerierale şi cele vlzând procedure
contencioasă din Codul de procedură civilă. .

Tn Codul civil din 1864 stint reglementate două tipuri de uzucapiune: uzucapiunea de
30 de ani (art. 1890) şi uzucapiunea de 10 pân5 Ia 20 tie ani, numită şi uzucabiunea
prescurt’ată (art. 1895).

Cele două forme de uzucapiune presupun mndepllnirea unor condiţii specifice, dintre
care unele sunt comune (să existe o posesie utilă, posesia să fie exercitată
neîntrerupt in tot timpul fixat de lege, jar îndeplinirea prescripţiei achizitive să ie
invocată de posesor, tie pe cale tie acţíune, fie pe cale de excepţie), jar altele Se ceĘ a
fi întrunite numai In cazul uzucapiunui tie 10 până Ia 20 de ani (să existe un just titlu,
jar posesorul să tie de buni- credinţă).

Tn mod unanim, atM practice judiciară, cM şi jurisprudenţa recunose caracteçul
retroactiv al uzucapiunhl, in special In ceea ce priveşte dobândirea dreptului tie
proprietate de către posesor, respectiv stingerea acestul drept In ceeace II ptiveśte
pe adeväratul proprietar.

Dobândirea de către posesor a dreptuiui exercitat asupra imobilului in cauză are ~oc
flu tie Ia data Impliniril termenului de prescripţie, nici de Ia data pronu’~ţării hotăr~rii
judecătoreşti, ci retroactiv, din ziua începerii cursului prescripţiei achizitive, altfei
spus, din momentul intrării efective in posesia bunului.

Sub aspect proceduraL, in Ipoteza uzucapiunui regiementate de Codul civil din 1~64,
cererea de chemare in judecată vizează constatarea dreptulul real dobândi~ In
temelul acestela, acţiunea inibrăcând forma cererii In constatare, hqtărârea a’4nd
efect declarativ (deoarece recunoaşte dreptul tie proprietate cu efect rětroactiv, de Ia
data Inceperil posesiel), ceea ce determină şi admlnistrarea unui probaţoriu specific şi
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efectuarea de către judecător a unor v~rific~ri corespunzătoare, în raport c~s forma deţ
uzucapiune incidentă în cauză. l :

Revenindla problema caĐitătii procesuale pasive s-a retinut şi functia pr’obotorie a
uzucapiunit Astfel, in litigiile având ca object proprietatea, titularút iseI?uie Să~
dovedească dreptul autorului său (adică al persoariei de Ia care detjne lđcrul), apoi1
dreptul autorului acestula şl aşa mal departe. În alte cuvinte, revendicarittjl ar ¶i ţinut
să dovedeascä faptul că toţi transmiţätorii anteriori, din autor in autor, au avut
calitatea de proprletari. Cu cât actele de transmitere sunt mal nurneroase, cii atât
sarcina probel este mal dificilă, adesea imposibilă (probatia diabollca). Or, graţie
uzucapiunil, mntreaga misiune a stabilirli dreptului de proprietate se simplifică,
întrucât este suficientă dovedirea unel posesii utile asupra until imobil pe toată
durata cerută pentnu a uzucapa exercitată de către cel care se pretinde proprietar sau
de către autoril săi.

Aşadar, Tn cazul uzucapiunil reglementate de codul civil din 1864, pentru Imobile
nemnscnise in cartea funciară, aceasta Conduce Ia clobânđlrea proprietăţii prin
exercitarea posesiei utile, lar flu prin transmiterea dreptului de proprietate de Ia un
propnietar către altul, ca în cazul actelor juridice. Ca atare, calitatea de proprietar a
posesorului imobilului, anterior poseslel exercitate de uzucapant, rămâne irelevantă
atunci când se analizează indeplinirea, in persoana uzucapantulul, a condiţiilor legate
de dobâňdire a dreptului de proprietate prin uzucapiune.

Se mci reUne că, tn virtutea prevederiior art. 36 din Codul de procedurăciWlă,
calitatea procesuală pasivă trebule just’ficatä şi In cazul cereril de faţč, însá aceosta
semnif!că nu dovedirea dreptulul de proprietute ci pârâtuiui, ci dovedirea împrejurăFii
că pârâtu? este cel care or putea Invote drepturi asupra imobilului şi or putea contesta
drepturile pretîns dobândite de reclamant ‘

A interi’reta în sens contrar or însemna to sarcinu probe! privitoare Ia caiitctLa
procesilal pcsivă a unitätü adminlstrativ teritoriale să (k adesea imDos’biiă.

Aşadar, se conchide, invocând dobôndíreo prnprietăţii prin uzucapiuneJ recídmanłui
flu are o probe existenţa vreunui titlu tie proprietote aparţinând comaqei ą întrucât
flu se invocă an mod de dobândire a proprietăţli pe cole tie transm~tere prin act
juridic, ci an mod originor de dobândire a proprietăjii, reclomantul avánd sarcina cider
să probeze că cererea de themare In judecată se justificđ a Ji formq!atč in
contradictoriu as pârâta, întrucôt, In report cu circumstanţele cauz~i, aceasta jar
putec invoca wean drept tie proprietate asupro imobilulul sau or putea con Çesta
dreptu! tie proprietate doböndit de reclamant prin uzucapiune, fund releyante in acest
sens prevederlie Legii nr. 213/1998, dar ,vi dispoziUile art. 18 şi 26 fun Legea ;nr.
18/1991.” :
IX. Jurisprudenţa înaltei Curţi de Casaţie şl Justiţie şi a Curţii constituţionale 4

52. Prin Decizia nr. 22/2016 (publicată in MonitoruL Oficial al României, Partea I,’ nr.
947 din 24 nolembrie 2016), înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru



deziegarea unor chestiuni de drept a stabilit că “dispoziţiile art. 26 ąin Legea nr.
18/1991 au fost abrogate prin intrarea In vigoare a art. 1138 din Codul ci{~il,!în ceea ce.
priveşte regimul juridic al terenurlior din intravilanul Iocalităţilor, rămas~ Iá dlspoziţia,
autorităţilor administraţiei publice locale de Ia persoanele care au decedat şi/SaU flUj

au moşteriitori”. :
53. Ambele norme, se arată, au acelaşi obiect, In sensul că vizează situaţiaj moştenirii~
vacante. Faptul că norma din Legea nr. 18/1991, republicatě, cu modlficările şI
completările ulterioare, se referă doar Ia imobile determinate (teręnurilď din
intravilanul localitäţilor) In timp ce norma din Codul civil reprezintă reglementarea CU’

caracter general In materie, iridiferent de natura bunurilor, nu contrazice această
constatare, ci subliniază doer suprapunerea parţială a sferei de aplicare a Iegii
generale şi a ceLei speciale din perspective buriurilor al câror regim juridic este
concomiterit reglementat.

54. Efectul arătat se produce numai cu privire Ia moştenlrile deschise după Intrarea In
vigoare a Codului civil, respectżv după 1 octombrie 2011, astfel cum prevede expres
art. 55 din Legea nr. 71/2011.

55. Pentru moştenirile deschise anterior acestei date, art. 26 din Legea nr. 18/1991,
republicată, In forma modiflcată prin Legea nr. 158/2010, continuă să îşi producă
efectele, In virtutea princípiului “tempus regit actum”, dat fund că legea nouă flu se
poate aplica retroactiv, după cum dispune art. 6 aIm. 1 din Codul civil, jar Codul civil
se aplică doar “actelor şl faptelor încheiate sau, după caz, produse on săvârşlte după
intrarea sa In vigoare, precum şi situaţuilor juridice născute după intrare~ sa In
vigoare”, conform cu art. 5 UJ din Legea nr. 71/2011, cu moditlcărlle şi compleťărilp
ulterioare, Cu referire Ia art. 6 (5) din Codul civil.” :
Fata de toate aceste argumente, va solicitam sa admiteti apelul. :
In dovedire: proba cu inscrisuri, proba cu expertiza totpografica si c~bnsti4içtii si
audierea a dol martori. I I
In cadrul probci cu inscrisuri, va solicitam sa ne admiteti adresa catçe Biroul 4e
carte funciara pentru a comuncia la dosarul cauzei actele din dosarul de carte
äxnciara privind imobilul de la nr. 27.

In drept, art. 466 si urm. C.pr.civ. ‘

Cu respect,



Dosar nr. 8614130312018, Civil - Apel Complet: S3-Completul nr.1 5 Ape)

PROCES-VERBAL DE INMÂNARE
In data do Ia ora subsemnatul(flume pronume funcţía având de nmánat
următoarele ado do procodură: adresa, corere do apel, in legătură Cu dosarul Cu nr. 8614/30312018 aflat pe rolul instanţei CURTEA DE APEL BUCIJREŞTI,
Secţia a Ill-a civilă şi pentru cauze Cu minori şi do familie cu sediul in Splaiul lndependenţei nr.5, Cod postal 050091, Bucuroşti, SeCtor 4, , ROMANLA, rn-am
deplasat In sector 6, Bucureşti, SiB. CORNULUI, nr. 12 ultimul domiciliu al numituluiioi DINCA ORTANSA , Linde undo am intocmit prozentul proces-verbal din
urrnătoarele motive:
QActele do procedură au fost predate administratorului clădiriilportarului/agontului do pază, numitul/a
soria..., nr Somnătura / ( )dostinatarul sau porsoana rnajoră din familio sau caro locuioşto Cu dostinataruliadministratorul
clădirii/portarul/agontul do pază numitult (ja primit adele, dar a rofuzat semnarea dovezii do inmânaro ‘[1 a
primit adele, dar nu a putut semna dovada do lnmânare deoarece / ( )destinatarul sau persoana majoră din familio
care locuieşte cu destinatarul/administratorul ciădirii /portaruliagontul do pază []sunt absonţi ‘[] rofuză primiroa actolor, iar actolo () au fost depuse Ia cutia
poştală \ (] in lipsa cut’ei poştale , a fost afişată inştiinţaroa, iar actole suntlvor Ii depuse Ia sediul instanţei CURTEA DE APEL BUCUREŞTI Socţ a a Ill-a Civilă şi
pentru cauze cu minori şi de famtlio / ( )actolo au fost dopuse Ia căsuţa poştală lnchiriată / ( )m-am af~at In imposibilitatea coniunicăni actolor do procodură şi
returnez Ia instanţa emitentă actele, deoareco: (] imobilul a fost demolat ‘ (] imobilul este nelocuibil sau do nelntrobuinţat ‘(] destinatarul nu mai locu’oşte Ia acea
adresă ‘1] alte motive
Doclarant (agent insărcinat cu inmânarea actelor)(flume prenume, iuncţia Semnătura:
QSubsemnatul* funcţionar dosomnat al instanţei pentru inmânaroa actelor procedurale specifice
instanţelor do judecată, Ia data do ora declar că ( )destinatarul a pnmit adele, dar a refuzat semnarea dovezii do inmánare / ()
destinatarul a pnmit adele, dar nu a putut semna dovada do inmânaro deoarece ( )returnoz instanţei omitonto actelo
do procedură dooarece termenul legal pentru comunicarea actolor s-a implinit, ar dostinatarul sau roprozentantul acostuia nu s-a prezentat pentru nmůnare.

numole, prenuniele, calitatea sau funcţia - după caz,

“) se completează in situaţia in care inm&narea citaţiei so face potrivit dispoziţi br art 162 GPO
Somnătura’

Data prozontări

DOVADA I PROCES VERBAL DE ÎNMÂNARE
Către
CURTEA DE APEL SUCUREŞTI, Socţia a Ill-a civilă şi pentru cauzo Cu minori şi do familie Ollciu poştal’

Splaiul lndependenţei nr.5, Cod postal 050091, Bucureşti, Sector 4, , ROMÁNIA Rocomandata nr.’

Data inapoierii Data sosirii

Dosar nr 8614/30312018, Civil - Apel Complet: 83-Completul nr. 15 Apel Data prezentări

CONFIRMARE DE PREDARE A ACTELOR DE PROCEDURĂ
in cazurile prevăzute Ia art. 162 şi art. 163 din Legea 13412010 privind Codul de procedură civilă
Sătre
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI, S0CUa a ill-a civilă şi pentru cauze Cu mlnori şi do familie Oficiul poştal’
Splaiul independenţei nr 5 Cod postal 050091 Bucureşti. Sodor 4 ROMANIA Rocomandata nr

Data inapoierii Data sosirii



iNŞTIINŢARE

in atenţia DINCA ORTANSA
având ultim domiciliu in sector 6, Bucureşti, STR. CORNULUI, nr. 12

in conformitate Cu art. 163 din Legea 134/2010 privind Codul do procedură civilă vă lnştiinţăm că Ia data do ora am proCodat Ia
arşarea prezentei, nefiind ndepl,nite Condiţ,IIe do lnmânare a următoarelor aCte do proCedură adresa. cerere do apol, in Iegătură Cu dosarui Cu nr
8614/303/2018, aflat pe rolul instanţei CURTEA DE APEL BUCUREŞTI, Secţia a Ill-a civ’Iă ş’ pentru cauze Cu minori ş’ do famine Cu sodiul In Splaiul
Independenţei nr.5, Cod posta 050091, Bucureşti, Sector 4, ROMANIA.

Vă comunicăm că sunteţi in drept să vă prezentaţi după o zi do Ia afişarea prezentei dar flu mai mult do 7 zilo pontru inmănarea aCtelor do procodură Ia
sediul instanţei CURTEA DE APEL BUCUREŞTI Secţia a Ill-a civilă şi pentru cauze cu m non şi de familie 598, in zilelo lucrătoare intro orole 900-1300 Do
asemenea, monţionăm că in cazul in care fără motive tomeinico, flu vă prezontaţi pentru comuniCarea acto or in termonu do 7 zilo, aCtelo do procodură so vor
cons dora comun Cate Ia imp inirea acostui tormen

Agent insărcinat cu inmânarea . ...

Somnătura
flume prenurne

Dosar nr. 8614130312018, Civil - Apel

Primitor
Calitatea primitorulul: ()destinatar / ( )administrator sau portar/inlocuitor
portar al clădirii / ( )functionar sau persoană insărcinată Cu primiroa
corospondonţei / ( )porsoană majoră d n famine sau care Iocuioşto CU
dostinatarul / ( )altă calitate .

Act de idontitate: (tipul, soria şi/sau numărul)

Semnătura:

Complet: S3-Completul nr.15 Apel

flume prenume
au fost nmânate destinatarului care a semnat dovada, n

Declarant (persoană caro a făcut inmânarea)
Calitatea declarantului: Qagent insărcinat cu înmánaroa / ( )funcţionar desemnat
pentru primirea corespondenţei do cătro unitatoa militară, cšpitănia portului,
administraţia penitenciarului. administraţia aşozămăntului do asistonţá modicală
sau socială / ( )funcţionar dosemnat pentru inmánarea
actolor procoduralo Ia sediul instanţei

Semnătura:

CONFIRMARE DE PREDARE A ACTELOR DE PROCEDURĂ
in cazur’le provăzute Ia art. 162 şi art. 163 din Legea 134/2010 privind CodUl de procedUră CIvIlă

n data do Ia ora subsemnatul agont lnsărcinat Cu lnmůnarea actelor do procedură
aferonte dosarului cu fir 8614/303/2018 numitului/ei DINCA ORTANSA a adresa sector 6, Bucureşti, STR. CORNULUI, nr. 12, dosar aflat pe rolul instanţei
CURTEA DE APEL BUCIJREŞTI, Socţia a Ill-a civilă şi pontru C8UZO cu minori şi do familie cu sediul in Splaiul lndependonţoi nr 5, Cod postal 050091, Bucureşti
Socto 4 ROMANIA, am predat actele do procodură numitului/oi in calitate do funcţionar dosemnat pentru

prmirea corospondenţoi Ia unitatea rnilitară/căpitănia portului/administraţia tnchisorii/administraţia aşezământului do asistonţă medicală/socială

/ () fUncţionar dosemnat pentru inmânaroa actolor procoduralo Ia sodiul instanţei

Predă:
agent insărcinat Cu inmănarea actolor do procodură
Seinnătura:

Primo$e:
funcţionar desemnat
Semnătura:

DOVADA DE INMÂNARE

In data do Ia ora subsemnatul(nume prenume. funcţia avănd do lnmânat
următoarole acto do procodură: adresa, corere do apel, tn legatura Cu dosarul cu nr 8614/303/2018 aflat pe rolul instanţei CURTEA DE APEL BUCUREŞTI,
Socţia a Ill-a civilă şi pentrU cauze Cu minori şi do familio cu sediul in Splaiul lndopondonţoi nr 5, Cod postal 050091 Bucuroşti Sector 4,, ROMANIA, rn-am
doplasat in sectorS, Bucureşti, STR. CORNULUI, nr 12 ultimul domiciliu al numitului/oi DINCA ORTANSA . undo ( )actolo au fast inmânate dostinatarulu Ia
locaţia dosomnată do nstanţă, iar acosta a semnat dovada / () actelo au fost înmânato numitului/ei . .. .

şi acesta/aceasta a somnat dovada / () actele
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