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ROMÂNIA
CURTEA BE APEL BUCUREŞTI

SECŢIA A III A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE
I NC H E IE RE

Şedinţa din camera de consiliu din data de 26.03.202 1
Curtea constituită din:

PREŞEDINTE - I
JUDECĂTOR
GREFIER

Pe rol se află soluţionarea cererii de îndreptare a erorii materiale formulate de către intimata
pârâtă Societatea Agronomilor, prin curator special, avocat Ilie Magdalena, având ca object

îndreptarea şi lămurirea erorii materiale strecurate în dispozitivul deciziei civile nr.
404A 10.03.202 1, pronunţate în dosarul nr. 17962 3 2018 de către Curtea de Apel Bucureşti.

Cererea se soluţionează în camera de consiliu, ĺără citarea părţilor.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, Curtea reţine dosarul în

pronunţare asupra sesizării privind îndreptarea erorii materiale.

CURTEA,

Analizând asupra cererii de îndreptare a erorii materiale, reţine că:
Prin cererea înregistrată Ia data de 15 martie 2021, intimata pârâtă Societatea

Agronomilor, prin curator special, avocat Ilie Magdalena, desemnată prin încheierea de şedinţă din
data de 02.12.2020, a solicitat îndreptarea şi lămurirea erońi materiale strecurate în dispozitivul din
cuprinsul Hotărârii nr. 404A/1 0.03.2021, în sensul menţionării în cuprinsul minutei a faptului că
onorariul va ii avansat din fondurile Ministerului Justiţiei.

In motivare a arătat că, din eroare, în dispozitivul hotărârii s-a arătat în mod greşit ,,Se
resping apelurile ca nefondate. Stabileşte onorariul curatorului Ilie Magdalena Ia suma de 1567 lei.
Obligă apelanţii Ia plata în părţi egale a acestui onorariu de 1567 lei către intimata Societatea
Agronomilor (...)“

Analizând cererea formulată, Curtea constată următoarele:
Intr-adevăr, în dispozitivul hotărârii s-a indicat în mod greşit ,,Stabileşte onorariul

curatorului Ilie Magdalena Ia suma de 1567 lei. ObligA apelanţii Ia plata în părţi egale a acestui
onorariu de 1567 Iei către intimata Societatea Agronomilor” în bc sA se indice “Obligă apelanţii Ia
plata în părţi egale a acestui onorariu de 1567 lei către curatorul intimatei Societatea Agronomibor,
Ilie Magdalena”.

Se constată cA aceasta eroare se încadrează în prevederile art.442 aim. i Cod.pr.civ. ,

respectiv: ,,Erorile sau omisiunile cu privire Ia numele, calitatea şi susţinerile părţilor sau cele de
calcul, precum şi once alte erori materiale cuprinse în hotărâni sau încheieri pot Ii îndreptate din
oficiu sau Ia cerere.”
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Faţă de aceste considerente cererea se va admite în parte.
Astfel Ca, pentru aceste motive,

DISPUNE:

Admite în parte cererea de îndreptare a erorii materiale.
Dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul deciziei nr.404A 10.03.2021,

alineatul al treilea care urmează a se citi: “Obligă apetanţii Ia plata în părţi egale a acestui onorar u
de 1567 Iei către curatorul intimatei Societatea Agronomilor, flie Magdalena”.

Cu recurs în termen de 30 de zile de la comunicare, care se depune Ia Curtea de Apel
Bucureşti.

Pusă Ia dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.
Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu, azi 26.03.2021.

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, GREFIER,
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