
1 
 

 
R O M Â N I A 

JUDECĂTORIA GHERLA 

JUDEŢUL CLUJ 

 

  Dosar nr. ... 

 

SENTINŢA CIVILĂ  Nr. .... 

Şedinţa publică de la 30 Iulie 2020 

Instanţa constituită din: 

PREŞEDINTE: S L-I 

GREFIER: S I L 

 

 

Pe rol se află judecarea cauzei civile formulată de contestatorul M D P R în contradictoriu 

cu intimata  SC A C I SRL, având ca obiect pretenţii – contestaţie în anulare. 

La apelul nominal făcut în cauză se prezintă pentru reclamantul lipsă av. BM, cu 

împuternicire la dosarul cauzei la fila 36 şi pentru pârâtă se prezintă av. C A G, cu împuternicire 

avocaţială la dosarul cauzei la fila 114. 

Procedura de citare  este legal îndeplinită. 

S-a făcut referatul cauzei , după care: 

Se constată că la dosarul cauzei s-au depus de către intimată, prin serviciul „Registratură” al 

instanţei, două CD-uri, ataşate la dosarul cauzei. 

Se constată că la  dosarul cauzei s-au depus note de şedinţă, formulate de către contestator. 

Se constată că la dosarul cauzei s-a acvirat dosarul de fond nr. ... al Judecătoriei .... 

Instanţa de judecată pune în discuţie, la acest termen de judecată, excepţia tardivităţii 

contestaţiei în anulare invocată de intimată prin întâmpinare. 

Reprezentantul contestatorului, pentru că nu a apucat să vadă dosarul, întreabă instanţa de 

judecată dacă emailul trimis instanţei în cursul serii anterioare a sosit la dosarul cauzei împreună cu 

fotografiile ataşate, precum şi dacă la dosarul cauzei a ajuns emailul trimis cu 10 minute înaintea 

şedinţei de judecată, acesta cuprinzând traducerile actelor depuse în limba franceză. Arată că acesta 

i-a fost comunicat cu 10 minute înainte să înceapă şedinţa de judecată, acela fiind şi momentul la 

care a fost comunicat instanţei. 

Reprezentantul contestatorului arată că înaintea începerii şedinţei de judecată a primit de la 

traducător traducerea înscrisurilor depuse la dosarul cauzei. Arată că din câte a înţeles este vorba 

despre două bilete de învoire din penitenciar şi încă un bilet de transport pe feribot şi o analiză de 

COVID. Arată că acestea sunt acte în susţinerea tardivităţii. 

Instanţa de judecată, având în vedere susţinerile reprezentantului contestatorului cu privire la 

înscrisurile comunicate, va dispune suspendarea şedinţei de judecată în vederea ataşării la dosarul 

cauzei a înscrisurilor despre care se face vorbire. 

La apelul nominal făcut în cauză, la a doua strigare, se prezintă pentru reclamantul lipsă av. 

BM, cu împuternicire la dosarul cauzei la fila 36 şi pentru pârâtă se prezintă av. C A G, cu 

împuternicire avocaţială la dosarul cauzei la fila 114. 

Se constată că la dosarul cauzei au fost depuse înscrisurile înregistrate la Judecătoria Gherla  

azi, respectiv traducerea hotărârii de suspendare a pedepsei, ataşate la dosarul cauzei. 

Instanţa de judecată aduce la cunoştinţa reprezentanţilor că se va acorda cuvântul cu privire 

la excepţia tardivităţii. 

Reprezentantul contestatorului arată că anterior punerii în discuţie a excepţiei tardivităţii se 

impune ca instanţa să de pronunţe pe cererea de suspendare. 

Instanţa de judecată aduce la cunoştinţa reprezentantului contestatorului faptul că  în cauză 

se va acorda cuvântul  cu privire la  excepţia tardivităţii, care apreciază că poate fi soluţionată la 

acest moment. 
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Instanţa de judecată pune în discuţia părţilor excepţia tardivităţii  formulării contestatiei  în 

anulare invocată de intimat pin întâmpinare. 

Reprezentantul intimatei solicită instanţei de judecată admiterea excepţiei invocate şi, pe 

cale de consecinţă să se respingă contetaţia în anulare ca tardiv formulată. Conform prevederilor 

506, alin. 1 Cod procedură civilă o astfel de cerere trebuia formulată şi depusă în termen de 15 zile 

de la momentul comunicării. Ori comunicarea sentinţei 614/2019 a fost realizată n anul 2019 la 

curator. Acesta este momentul de la care curge termenul de 15 zile. Dacă instanţa de judecată va 

considera un alt moment solicită a se avea în vedere faptul că în data de 20 ianuarie executorul 

comunică contestatorului somaţia şi sentinţa 614/2019, acest aspect fiind menţionat în cuprinsul 

somaţiei, comunicarea  fiind făcută în F. nr. 221. În legătură cu această adresă care a născut vaste 

discuţii arată că la dosarul cauzei s-a depus chiar şi de către contestator plângerea penală pe care o  

depune împotriva numitei SMM, fosta concubină a acestuia în care arată că domiciliul său din 

România este în F. nr. 221. Pe de altă parte există pagina personală de Facebook a contestatoarei, 

unde arată  că locuieşte în F.. În cuprinsul dosarului civil nr. 1702/235/2018 se arată că singura 

adresă, singurul domiciliu pe care acesta îl poate avea în F.este cel de la 221. Pe cale de consecinţă 

arată că acesta este momentul în care contestatorul primeşte la domiciliul său comunicarea sentinţei 

614/2019. Dacă instanţa de judecată va avea în vedere momentul în care acesta efectiv ridică sau ia 

cunoştinţă de această adresă, trebuie să se aibă în vedere cele comunicate de către contestator prin 

acţiunea depusă la Judecătoria Gherla şi care face obiectul acestei judecăţi, în care se arată că la 

începutul lui iunie, sau la sfârşitul lui mai, contestatorul s-a întors în România şi a găsit în cutia 

poştală somaţia. Pe dovada comunicării executorului din 20 ianuarie s-a arătat că a lăsat somaţia în 

cutia poştală. Contestatorul prin  contestaţie arată că la momentul întoarcerii în România a găsit 

somaţia, ori somaţia nu putea fi decât împreună cu titlul executoriu, care nu este altceva decât 

sentinţa 614/2019. Cel târziu la momentul întoarcerii în România contestatorul a intrat în posesia 

somaţiei şi a sentinţei. 

Reprezentantul intimatei arată că rămâne de stabilit momentul la care contestatorul s-a întors 

în România. Prin notele de şedinţă depuse la dosar  arată că s-a întors în ţară la sfârşitul lui mai.Ori 

există poze în care acesta arată cât se poate de clar momentul în care s-a întors în România, 

fotografii pe care le pune la dosarul cauzei, fiind şi pe CD-ul depus la dosarul cauzei, comunicând 

un exemplar reprezentantului contestatorului. În acestea se arată cât se poate de clar că în 22 se afla  

în F., fiind fotografii cu membrii familiei şi cu alte persoane, din F., aşa cum şi arată în comentariile 

fotografiilor încărcate pe pagina personală de Facebook, nefiind contestat acest aspect, ba chiar şi 

recunoscând că aceea este pagina sa personală de Facebook. A arătat prin răspunsul la întâmpinare 

că a avut în permanenţă acces la un telefon de pe care a încălcat fotografiile. Pe cale de consecinţă 

dacă a avut acces la telefon şi arată în continuare că trăieşte şi locuieşte în F. nu poate susţine azi că 

nu a folosit adresa din F.. 

Reprezentantul contestatorului solicită instanţei de judecată respingerea excepţiei 

tardivităţii şi să se constate că este în termenul de depunere a contestaţiei în anulare pentru motivele 

pe larg arătate în înscrisurile ataşate la dosar. În perioada 18 martie 2018-20 aprilie 2020 

contestatorul s-a aflat în executarea unei pedepse privative de libertate în Franţa, la dosarul cauzei 

regăsindu-se biletul de eliberare a acestuia din penitenciar. Este adevărat că a fost o confuzie care i 

se datorează şi lui în parte. În ultima perioadă de 6 luni sau 7 luni de zile contestatorul s-a aflat în 

executarea pedepsei la domiciliu, dovada acestui fapt regăsindu-se la dosarul cauzei. De asemenea 

la dosarul cauzei se regăseşte o fotografie din data de 25 martie în care se află în curtea casei din 

Corsica având la piciorul stâng un dispozitiv de supraveghere. Astfel că dacă se afla în executarea 

unei pedepse înseamnă că acesta nu se afla în România în perioada în care s-a judecat procesul, s-a 

comunicat hotărârea şi când s-a comunicat somaţia executorului. Contestatorul s-a întors în ţară la 

sfârşitul lunii mai, rectificând acest aspect, venind împreună cu mama sa şi însoţit de încă 2 

persoane din Franţa. Între timp a aflat că îi arsese casa  şi a venit cu două persoane cu care să 

lucreze la casă. După ce s-au întors în ţară au stat în izolare două săptămâni. S-a făcut procedura de 

citare la domiciliul din F.. Acest domiciliu nu a fost un domiciliu oficial al lui. În dosarul de fond 

sunt acte de la evidenţa populaţiei  care nu spune că ar avea domiciliu acolo, ci doar o proprietate. 

Acesta spunea că vine în România la casa sa din F., însă nu în perioada în care s-a desfăşurat acea 
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procedură judiciară. La momentul întoarcerii în România, la 18 iunie  a găsit o somaţie de la 

executor în care se spunea că s-a numit un expert pentru evaluarea imobilului  în vederea scoaterii 

la licitaţie a acestuia. Despre această soluţie este vorba şi nu despre somaţia executorie care a fost 

transmisă în ianuarie. Ori nimeni nu este atât de naiv să creadă că din ianuarie sau până în iunie 

când se întoarce în ţară să găsească pe poarta locuinţei, dacă a fost cu adevărat afişată, somaţia. S-a 

prezentat la executor unde în cele din urmă se lămureşte despre ce este vorba şi a afirmat că nu va 

achita sumele pentru care este executat silit. 

Reprezentantul contestatorului arată că nu se poate vorbi despre o tardivitate a depunerii 

contestaţiei pentru că întreaga procedură a fost desfăşurată fie  prin curator care nu a luat  legătura 

cu acesta pentru că nu ştia nimic despre el, fie la un domiciliu care nu era domiciliul lui, la dosarul 

cauzei regăsindu-se o carte de identitate şi o dovadă de luare în evidenţă din data de 18 iunie 2020. 

Întrebarea care se pune este dacă nulitatea procedurii mai poate fi acoperită în alt fel decât prin 

anularea actelor, răspunsul său fiind că nu, având în vedere că există pronunţată o hotărâre care la 

acest moment este definitivă şi prin care este obligat să achite nişte sume pe care fosta concubină le-

a antamat. Părerea sa este că îl afectează şi nulitatea trebuie constată de instanţă. 

Reprezentantul intimatei arată că somaţia nu a fost afişată, ci a fost lăsată în cutia poştală, 

potrivit dovezii din luna ianuarie.  

Reprezentantul intimatei depune la dosarul cauzei concluzii scrise, strict pe excepţia 

tardivităţi pusă în discuţie. 

Reprezentantul intimatei, întrebat fiind, arată că a susţinut concluziile ce au fost depuse în 

scris la dosarul cauzei. 

Instanţa de judecată, deliberând, reţine următoarele : 

Conform dispoziţiilor art. 506, alin. 1 Cod procedură civilă: „Contestația în anulare poate fi 

introdusă în termen de 15 zile de la data comunicării hotărârii, dar nu mai târziu de un an de la data 

când hotărârea a rămas definitivă”. 

 În speţă, din înscrisul depus la dosarul cauzei  la fila 8 rezultă că până la data de 

20.02.2020, contestatorul s-a aflat încarcerat la Penitenciarul ...., plasat sub supraveghere 

electronică aspect ce rezultă şi din înscrisurile  care au fost comunicate azi la dosarul cauzei, 

respectiv traducerea hotărârii de suspendare a pedepsei. Având în vedere că sentinţa civilă nr. 

614/2019 nu a fost comunicată la domiciliul contestatorului, instanţa constată că în speţă sunt 

incidente dispoziţiile art 506, alin. 1 Cod procedură civilă teza a II-a, în speţă fiind aplicabil 

termenul de un an pentru depunerea contestaţiei în anulare. Întrucât hotărârea sentinţa civilă nr. 

614/2019 a rămas definitivă la data  de 21.10.2019, iar contestaţia în anulare a fost formulată la data 

de 30.06.2020, se constată că a fost respectat termenul de 1 an prevăzut de art 506, alin. 1 Cod 

procedură, iar excepţia tardivităţii contestaţiei în anulare este neîntemeiată urmând a fi respinsă ca 

atare. 

Instanţa de judecată pune în vedere reprezentanţilor reclamanţilor faptul că în prezenta cauză 

s-a formulat o cerere de înscriere în fals, solicitându-se admiterea unei probaţiuni care ar impune 

acordarea unui termen în situaţia în care s-ar aprecia admisibilă contestaţia în anulare în vederea 

soluţionării pe fond a cauzei. 

Instanţa de judecată dă citire prevederilor art. 508, slin. 3 Cod procedură civilă care arată că: 

„Dacă motivul de contestație este întemeiat, instanța va pronunța o singură hotărâre prin care va 

anula hotărârea atacată și va soluționa cauza. Dacă soluționarea cauzei la același termen nu este 

posibilă, instanța va pronunța o hotărâre de anulare a hotărârii atacate și va fixa termen în vederea 

soluționării cauzei printr-o nouă hotărâre”. 
Instanţa de judecată  arată că la acest moment va pune în discuţia părţilor  cererea de 

suspendare a executării  hotărârii a cărei anulare se solicită şi admisibilitatea contestaţiei în anulare 

care ar putea fi discutată la acest termen.  

Reprezentantul contestatorului arată că etapele acestui proces ar trebui să parcurgă 

pronunţarea pe cererea de suspendare, pe admisibilitatea în principiu şi acordarea unui termen 

pentru discutarea problemelor de fond, dacă se va aprecia admisibilă. 

Instanţa de judecată aduce la cunoştinţa reprezentanţilor părţilor că s-a pus în discuţie 

articolul citit mai sus tocmai prin raportare la cererile în probaţiune formulate în acest dosar. 



4 
 

Instanța pune în discuţia părţilor, la acest moment,  cererea de suspendare formulată, admisibilitatea 

și temeinicia contestaţiei în anulare obişnuită formulată în cauză, raportat la motivele invocate. 

Reprezentantul contestatorului arată că a precizat prin cererea de suspendare dispoziţiile 

legale pe care înţelege să le invoce. Potrivit art. 403, lin. 4 Cod procedură civilă  se poate dispune 

suspendarea  executării hotărârii până la soluţionarea cauzei pe fond. Pentru a se putea dispune 

suspendarea sunt 2 condiţii care trebuiesc îndeplinit: cea a achitării unei cauţiuni, care este deja 

îndeplinită, şi existenţa unei situaţii  care reclamă urgenţă şi care decurge dint-o posibilă pagubă 

care s-ar putea crea prin executare. Discuţia se poate purta cu apreciere la urgenţă şi necesitatea 

suspendării pe o situaţie care poate produce pagubă. Există o executare silită destul de avansată, 

fiind numit expert pentru evaluarea imobilului, acesta deplasându-se la faţa locului, însă nu a putut 

intra având în vedere că persoana pe care o reprezintă era deja plecată în Franţa şi scoaterea 

imobilului la licitaţie. 

Reprezentantul contestatorului, întrebat fiind, arată că a fost formulată şi o contestaţie la 

executare. 

Reprezentantul contestatorului arată că, în ipoteza în care, procedura judiciară demarată în 

prezentul dosar  va dura o perioadă de timp paguba iminentă devine inerent de pus în faţă pentru că 

se poate ajunge la o vânzare imobiliară. Ori acest  lucru trebuie evitat în contextul situaţiei expuse şi 

în contextul faptului că s-a depus o cauţiune care arată determinarea contestatorului, care riscă o 

sumă mare de bani, pornită din convingerea că acţionează şi legal şi temeinic. Apreciată că instanţa 

de judecată ar trebui să dispună suspendarea executării hotărârii atacate. 

Reprezentatul intimatei arată că din punctul său de vedere se va putea dispune suspendarea 

executării prin hotărârea ce se va pronunţa în cauză şi nu mai repede. Arată că, de principiu, nu se 

opune, dar  solicită a se vedea în vedere faptul că la dosarul cauzei toate susţinerile formulate de 

contestator sunt false. În primul rând sunt contradictorii  acesta arătând că acesta a fost încarcerat, 

că este într-o pedeapsă privativă de libertate, apoi arătându-se că nu a fost încarcerat fiind într-un fel 

de arestare la domiciliu. Din pozele afişate în toată această perioadă nu rezultă de niciunde că ar fi 

fost încarcerat, părându-i-se greu de crezul că în Franţa se permite să aibă telefon mobil în 

închisoare. Consideră că nu există motive de temeinicie. Dacă instanţa de judecată va considera că 

aceasta este soluţia oportună, nu se opune. 

Reprezentantul contestatorului, în ceea ce priveşte admisibilitatea contestaţei în anulare, 

arată că a  invocat prevederile dispoziţiilor art. 508 Cod procedură civilă şi anume că orice hotărâre 

civilă poate fi contestată dacă contestatorul nu a fost legal citat şi nu a fost prezent la termenul când 

a avut loc judecata. În ceea ce priveşte al doilea aspect, acesta este foarte clar, existând încheierile 

de şedinţă prin care se arată că acesta nu a fost niciodată prezent la judecarea cauzei. Cu privire la 

legalitatea citării se impune ca instanţa să aprecieze dacă contestaţia este admisibilă prin prisma 

acestui temei al legalităţii citării. Din ceea ce s-a expus, prin faptul că acesta a fost plecat din 

România, faptul că a fost privat de libertate, o parte în închisoare şi o parte la domiciliu, faptul că 

habar nu a avut de acest proces şi că a acţionat la momentul la care a aflat denotă faptul că acesta nu 

a fost legal citat. În ceea ce priveşte locul citării arată că s-a mai explicat faptul că acesta este 

cetăţean străin. În dosarul de fond s-a apelat la varianta numirii unui curator ca o variantă de avarie, 

intimata efectuând o serie de demersuri, pe care le-a avut la îndemână pentru a afla domiciliul. Un 

singur lucru nu a făcut intimata şi anume nu a întrebat-o pe SMM unde este contestatorul. La 

dosarul cauzei se regăseşte o hotărâre de sancţionare a contestatorului  pentru că avea un telefon 

mobil în celulă, telefon ce nu a fost descoperit la momentul efectuării percheziţiei, el fiind turnat de 

fosta lui amantă care a fost sunată tot timpul din penitenciar pentru a se împăca cu el. Numai că 

aceasta, între timp, îşi găsise un alt prieten în Gherla, îi vânduse o maşină şi două motociclete şi l-a 

turnat la Administraţia Penitenciarelor. Contestatorul nu avea cunoștință de existenţa procesului, dar 

SMM ştia că este în Franţa, cum spunea şi celălalt martor care a arătat că din ce ştie el este în 

închisoare în Franţa. Procedura sigur nu a fost îndeplinită, astfel că sub acest aspect cererea este 

îndeplinită. Este îndeplinită şi cea de a doua condiţie, în primul rând că s-a acţionat în termenul 

legal, procedura nu a fost îndeplinită la domiciliul sau locul unde era, astfel că apreciază că este 

admisibilă. 
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Reprezentantul intimatei arată că se discută acum despre faptul că ar fi fost încarcerat şi să 

nu ar fi avut cunoştinţă de proces. Din punctul său de vedere acestea sunt chestiuni subsidiare. Se 

impune a se vedea unde a fost acesta citat. Ori acesta a fost citat exact la locul pe care el îl indică în 

plângerea formulată împotriva lui SMM că are domiciliul în România. Nu a fost nicio rea intenţie 

din partea intimatei, la momentul la care s-a indicat adresa în cererea formulată în dosarul 

1702/235/2018 al Judecătoriei Gherla. Acolo a fost citat, i s-a lăsat citaţia în cutia poştală, la dosarul 

cauzei regăsindu-se dovezile. Din punctul său de vedere procedura de citare a fost legal îndeplinită, 

fiind o persoană fizică  care a arătat că are domiciliul, potrivit susţinerilor sale, existând înscrisuri la 

dosar, şi potrivit susţinerilor sale de pe Facebook, care este public. Ori dacă se susţine că locuieşte  

într-un loc nu i se poate imputa celui care l-a chemat în judecată şi l-a citat la locul indicat că nu 

locuia acolo. Este citat acolo, astfel că instanţa a reţinut că este legal îndeplinită procedura. Instanţa 

de judecată pune în vedere intimatei să verifice dacă acesta nu are alt domiciliu, intimata efectuând 

acest  demers şi se răspunde  nu că nu are domiciliu acolo, ci că nu a fost evidenţiat pe teritoriul 

României ca având locuinţă. Instanţa, cu prea multă bună credinţă, îl citează prin publicitate şi îi 

numeşte un curator care să îi reprezinte interesele. Contestatorul a fost citat acolo unde susţine că 

locuieşte şi unde pe pagina de Facebook, care este publică, arată că locuieşte în F.. Ori  la acest 

moment se reclamă faptul că martorul nu a fost întrebat unde locuieşte. Martorul a fost chemat în 

dovedirea acţiunii şi nu pentru a arăta unde este contestatorul. Cu toate acestea instanţa a întrebat 

martorul unde e pârâtul  care a arătat că este în Corsica. Cât despre declaraţia celuilalt martor  

acesta a arătat că aşa se vorbeşte în comună, că ar fi în închisoare. Că a fost sau nu în închisoare, din 

punctul său de vedere este o chestiune subsidiară. Şi în prezenta cauză domiciliul contestatorului 

este stabilit tot în F. şi nu la sediul avocatului, acesta fiind şi domiciliul din dosarul din apel. Pentru 

toate aceste considerente solicită să respingă contestaţia anulată ca fiind inadmisibilă şi d a avea în 

vedere că s-a formulat şi apel. 

Reprezentantul contestatorului arată că aceste apărări nu pot fi ridicate în apel sau recurs 

pentru că hotărârea este definitivă. S-a făcut o cerere de repunere în termenul de apel prin cererea de 

apel, dar apărarea legată strict de procedura nu poate fi invocată în apel. Dacă este vorba doar de 

procedură acest aspect poate fi lămurit prin contestaţia în anulare care este admisibilă. 

Reprezentantul intimatei arată că s-au invocat exact aceleaşi motive invocate şi prin 

contestaţia în anulare. Depune la dosarul cauzei dovada cheltuielilor judiciare reprezentând onorariu 

avocaţial, ataşate la dosarul cauzei. 

Instanţa de judecată reţine cauza în pronunţare. 

 

INSTANŢA, 

 

 Deliberând asupra cauzei de faţă constată următoarele: 

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 30.06.2020 sub nr. de dosar ...., 

contestatorul M D P R, în contradictoriu cu intimata A C I S.R.L. a solicitat suspendarea provizorie 

a executării silite din dosarul execuțional nr.119/2019 al B.E.J. L R până la pronunțarea pe cererea 

de suspendare pe durata contestației în anulare; suspendarea executării silite în dosarul execuțional 

nr. 119/2019 până la pronunțarea unei hotărâri definitive în prezenta cauză, conform art. 507 C. pr. 

Civ.; admiterea   contestației cu consecința anulării sentinței civile nr. 614/2019, iar rejudecând 

cauza să dispună respingerea acțiunii ca netemeinice și obligarea intimatei la plata cheltuielilor de 

judecată. 

În motivarea contestației în anulare, contestatorul a menționat că nu a cunoscut existența 

litigiului din dosarul nr..... al Judecătoriei Gherla. Contestatorul este cetățean francez și în perioada 

10 martie 2018-20 aprilie 2020 a executat o pedeapsă cu închisoarea în Franța, sens în care depune 

biletul de eliberare din Penitenciarul ... (în primă etapă în limba franceză, urmând ca în cel mai scurt 

timp să depună și traducerea în lb. română). 

Contestatorul arată că deține o locuință în ...., nr. , comuna ..., fără însă ca vreodată să fi avut 

domiciliul acolo. 

La începutul lunii iunie 2020, după ridicarea restricțiilor de călătorie din Franța, ca urmare a 

pandemiei, a venit în România. La data de 18 iunie 2020 a găsit la poarta casei o somație din partea 
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dlui. executor L R. Precizează că nu cunoaște deloc lb. română și reușește să comunice cu vorbitorii 

de limba română doar prin traducător. Cel mai des îl ajută prietena sa, care este româncă și cunoaște 

lb. franceză. A doua zi prin intermediul prietenei sale, a luat telefonic legătura cu dl.executor L R, 

care i-a programat la cabinetul său în data de 24.06.2020. Abia la data de 24.06.2020 a aflat despre 

existența Sentinței civile nr.614/2019, sens în care anexează cererii procesul-verbal încheiat de 

dl.executor cu această ocazie. 

În continuare, contestatorul menționează că nu a fost contactat de curatorul special în 

reprezentarea intereselor sale, de fapt nici nu o cunoaște pe dna avocat. Numirea curatorului este 

greșită din punct de vedere legal, deoarece martorul K D a afirmat în privința contestatorului că 

acesta este închis, iar martora S a spus că este în Corsica și desi nu a fost întrebată, știa cu siguranță 

că este închis. 

Instanta a fost indusă în eroare de către reclamantă și aceasta este explicația aplicării art. 167 

C. proc. civilă. ..., administratorul societății a emis facturile către fosta concubine a contestatorului, 

S M, cea care a semnat fiecare factură. Tot ea a fost cea care a fost propusă de martoră. Reclamanta 

nu a făcut demersurile elementare pentru a-i afla adresa, adică să întrebe martora, pe care a propus-o 

spre audiere și a preferat să facă o serie de demersuri birocratice, pentru a mima că a efectuat toate 

demersurile spre a afla locul unde se află el, la data desfășurării procesului. Dacă ar fi întrebat-o pe 

S unde se află. Dacă ar fi întrebat-o, cu siguranță ea știa și ar fi putut da informatiile unde poate fi 

citat în mod corect. Era chiar de notorietate în comună că este închis, devreme ce chiar martorul K, 

care nu avea nicio legătură apropiată cu contestatorul, a spus că acesta se află închis în Franța. In 

cauză sunt aplicabile art. 167 alin. 5 din C. proc. civilă, actele de procedură sunt nule, fiind citat 

prin publicitate cu rea credință. 

In acest moment urmează să se facă executarea silită imobiliară, drept pentru care este 

urgent ca instanța să se pronunțe pe suspendarea provizorie a executärii silite. 

Cu privire la cererea de respingere a actiunii, contestatorul arată, în esență, că între acesta și 

societatea pârâtă nu a existat niciun contract de vânzare-cumpărare de mărfuri, nici ca persoană 

fizică si nici ca persoană fizică autorizată. Niciuna dintre facturile depuse la dosar nu au semnătura 

contestatorului, nici vreo împutemicire, prin care acesta să mandateze pe altcineva să cumpere acele 

mărfuri. Facturile depuse de reclamantă sunt false, iar în temeiul art. 304 C. pr. Civ. contestatorul  

arată că se înscrie în fals cu privire la toate facturile depuse la dosar de reclamantă. 

În drept, contestatorul a indicat dispozițiile legale pe care se întemeiază contestația 

formulată, în cuprinsul acesteia. 

În probațiune, contestatorul a anexat cererii introductive înscrisuri (f.6-48 vol.I) și a solicitat 

administrarea probei testimonial, respectiv audierea în calitate de martori a numiților S A C și C I. 

Cererea a fost legal timbrată cu taxa judiciară de timbru în cuantum de 100 lei, stabilită în 

baza art.26 alin.1 din O.U.G.nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbre(f.6). 

Prin precizarea depusă la dosarul cauzei la data de 09.07.2020, contestatorul a arătat că 

solicită suspendarea executării hotărârii a cărei anulare se cere, raportat la dispozițiile art.507 

C.pr.civ. aspect reiterat la termenul de judecată din data de 30.07.2020(f.42). De asemenea, 

contestatorul a achitat cauțiunea în cuantum de 4126 lei(f.40, 48). 

 Prin întâmpinarea depusă la dosarul cauzei la data de 17.07.2020, intimata A C SRL  a 

solicitat respingerea contestatiei în anulare, cu obligarea contestatorului la plata cheltuielilor de 

judecată. 

Pe cale de excepție, intimata a invocat tardivitatea contestatiei în anulare. 

În susținerea excepției invocate, intimata a arătat că nu știe dacă Judecătoria Gherla a dispus 

comunicarea Sentinței nr. ..., pronunțată în dosarul nr. ....., la domiciliul contestatorului, în F. nr. ... 

(sau a dispus comunicarea numai la sediul curatorului), dar în mod sigur dl. executor, în decembrie 

2019, sau cel târziu în ianuarie 2020 a dispus comunicarea Sentintei ..., împreună cu actele de 

executare. La dosarul cauzei s-a depus în copie dosarul executional nr. 119/2019, aflat la BEJ LR. 

Mai departe, cu sigurantä în acest dosar este dovada comunicării la domiciliul contestatorului a 

actelor de executare,  implicit a Sentinței nr. 614/2019. 

Pe cale de consecintă de la momentul comunicării de către executor a Sentintei nr.514/2019 

curge termenul de 15 zile, pentru formularea Contestatiei în anulare. Faptul că, contestatorul are 
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domiciliul în ... rezultă din sustinerile acestuia, cuprinse în cadrul plângerii penale formulate 

împotriva numitei ...., unde contestatorul arată(pag. nr. 1) că a locuit cu numita MMS, în F., nr. 221, 

iar după despărțire i-a solicitat acesteia să părăsească domiciliul său din România (pag. nr. 3 al. 2). 

Mai mult, pe pagina personală de Facebook a contestatorului se arată faptul că acesta locuiește în .... 

în conditiile în care contestatia în anulare a fost depusă la data de 30 iunie 2020, se poate observa 

că, contestatorul nu s-a încadrat în termenul legal, motiv pentru care solicită admiterea exceptiei 

tardivității. 

Pe fondul cauzei, intimata menționează că în dosarul nr. ..., contestatorul a fost legal citat 

în..., unde de altfel contestatorul arată că are domiciliul, în plângerea pe care o depune împotriva 

numitei MMS. De asemenea, pe pagina sa de Facebook, contestatorul arată că locuiește în ,..... 

Mai departe, la solicitarea instanței, intimata a efectuat demersurile la Directia pentru 

Evidenta persoanelor și Administrarea bazelor de date, pentru a comunica dacă contestatorul are o 

altă reședință în România, iar răspunsul primit a fost unul negativ. 

In continuare, deși din punctul de vedere al intimatei nu era necesar, instanta, în dosarul 

nr.... a dispus citarea contestatorului prin publicitate, prin afișare la ușa instantei (a se vedea 

încheierea din 10.04.2019), iar pentru a-i fi apărate interesele i-a numit un avocat din oficiu/un 

curator. Concluzionând, arată că procedura de citare a fost (mai mult decât) îndeplinită. 

Deși contestatorul sustine că în perioada 10 martie 2018-20 aprilie 2020 a executat o 

pedeapsă privativă de libertate în Franta, sens în care acesta depune biletul de eliberare, sustinerile 

contestatorului sunt lipsite de adevăr, iar scriptele depuse sunt false. Stau dovadă în acest sens cele, 

cel putin 2 milioane de postări (plus pozele atașate) de pe pagina personală de Facebook a 

contestatorului din perioada de referință  10 martie 2018-20 aprilie 2020. 

Contestatorul sustine că nu are domiciliul în...., însă este contrazis chiar de continutul 

plângerii penale formulate împotriva numitei MMS, în cadrul căreia arată că are domiciliul în ..... 

De asemenea, contestatorul este contrazis de informatiile prezentate de acesta pe pagina personală 

de Facebook, unde arată că trăiește în .... 

Contestatorul arată că s-a deplasat la sediul BEJ LR, iar aici a precizat că nu are nici o 

datorie față de intimată, însă în realitate acesta a solicitat executorului să achite debitul stabilit prin 

Sentința ......, dar a arătat că are posibilitatea de a-l achita numai în rate. Acesta este motivul pentru 

care s-a întocmit procesul-verbal din data de 24.06.2020. 

Ulterior, intimata prin reprezentant a comunicat executorului că nu este de acord cu plata în 

rate a debitului, iar contestatorul a formulat contestația în anulare, precum și apel în dosarul nr..... 

În drept au fost invocate dispozițiile art. 508 alin.2 C.pr.civ. 

În probațiune, intimata a anexat întâmpinării înscrisuri(f.114-200 vol.I, f.1-17 vol.II). 

La termenul de judecată din data de 30.07.2020, instanța a respins ca neîntemeiată excepția 

tardivității contestației în anulare. 

În cauza s-a administrat proba cu înscrisuri și s-a dispus ataşarea dosarului nr......... al 

Judecătoriei Gherla. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:  

În fapt, prin sentința civilă nr. ......., pronunțată de Judecătoria Gherla în dosarul nr......., 

instanța a admis acţiunea formulată de reclamanta A C I SRL  în contradictoriu cu pârâtul M D P R 

şi, în consecinţă, l-a   obligat pe pârât să plătească reclamantei suma de 66.128 lei, reprezentând 

contravaloarea mărfurilor livrate şi neachitate, conform facturilor emise şi ataşate cauzei precum şi 

obligarea pârâtului la plata  dobânzii legale aferentă debitului datorat,  calculată de la data depunerii 

cererii de chemare în judecată, 25.05.2018 şi până la plata efectivă a debitului (f.69 dos.acvirat). 

Prin încheierea civilă din data de 11.09.2019, instanța a admis cererea formulată de 

reclamanta A C I SRL și a dispus completarea sentinței civile nr. .., pronunțată în dosarul 

nr.1702/235/2018 şi cu privire la  cererea referitoare la  cheltuielile de judecată,  faţă de care a omis 

a se pronunţa, în sensul obligării pârâtului şi la plata sumei de 6388 lei,  în favoarea reclamantei, cu 

titlu de cheltuieli de judecată,  reprezentând  taxa judiciară de timbru, onorariu avocaţial şi onorariu 

curator special(f.80 dos.acvirat). 

Având în vedere că sentința civilă nr. ....... nu a fost atacată cu apel în termenul legal, aceasta 

a rămas definitivă la data de 21.10.2019(f.44,45 vol.I). 
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 Cu toate acestea, potrivit susținerilor părților și verificărilor efectuate de instanță în Ecris, în 

dosarul nr.1702/235/2018, la data de 30.06.2020,  contestatorul din cauza de față, M D P R a 

formulat apel împotriva sentinței civile nr. ..., solicitând repunerea în termenul de apel, admiterea 

apelului și în principal casarea sentinței atacate și trimiterea cauzei spre o nouă judecată instanței de 

fond, iar în subsidiar modificarea sentinței civile nr. ... în sensul respingerii acțiunii ca neîntemeiate. 

În drept, conform dispozițiilor art.503 alin 1 C.pr.civ., " Hotărârile definitive pot fi atacate 

cu contestaţie în anulare atunci când contestatorul nu a fost legal citat şi nici nu a fost prezent la 

termenul când a avut loc judecata". 

De asemenea, potrivit art.504 alin.1 C.pr.civ, "Contestaţia în anulare este inadmisibilă dacă 

motivul prevăzut la art. 503 alin. (1) putea fi invocat pe calea apelului sau a recursului". 

Din dispozițiile legale enunțate rezultă că admisibilitatea contestației în anulare este 

condiționată de îndeplinirea cumulativă a următoarelor două cerințe: hotărârea atacată să fie 

definitivă, iar motivul de contestație să nu fi putut fi invocat pe calea apelului sau a recursului. 

Astfel, contestația în anulare este inadmisibilă dacă motivul referitor la lipsa contestatorului 

nelegal citat la termenul la care a avut loc judecata putea fi invocat pe calea apelului sau a 

recursului. Această condiție de admisibilitate a contestației în anulare de drept comun constituie o 

aplicație a principiului statuat de art.459 alin.1 C.pr.civ. potrivit căruia căile extraordinare de atac 

nu pot fi exercitate atât timp cât este deschisă calea de atac a apelului. 

Așadar, ori de câte ori partea are la dispoziție apelul pentru valorificarea motivului 

contestației în anulare de drept comun, ea este obligată să îl folosească, în caz contrar contestația în 

anulare fiind inadmisibilă. 

 Deși raportat la dispozițiile art.503 alin 1 C.pr.civ. pare că orice hotărâre definitivă poate 

face obiectul contestației în anulare(deci inclusiv o sentință dată în primă instanță și neatacată cu 

apel), față de prevederile art. 504 alin.1 C.pr.civ. obiectul contestației în anulare se restrânge 

semnificativ. Astfel, în privința hotărârilor date în primă instanță, pot face obiectul contestației în 

anulare doar cele nesusceptibile nici de apel, nici de recurs sau cele nesusceptibile de apel,atacate 

cu recurs, dar care a fost respins, deoarece erau necesare de verificări de fapt incompatibile cu 

recursul sau care, fără vina părții, a fost respins fără a fi cercetat în fond.  

Așadar, în măsura în care cu ocazia judecății în primă instanță, contestatorul nu a fost legal 

citat și nici nu a fost prezent la termenul când a avut loc judecata, câtă vreme hotărârea pronunțată 

este susceptibilă de apel, calea de atac a apelului este singura la care partea nelegal citată poate 

recurge pentru anularea acesteia.   

În speță, prin cererea formulată, contestatorul M D P R a exercitat calea extraordinară de 

atac a contestației în anulare împotriva sentintei civile nr. ........, pronunțată de Judecatoria Gherla în 

dosarul nr......, hotărâre susceptibilă de apel, rămasă definitivă la data de 21.10.2019, ca urmare a 

neexercitării căii de atac a apelului. 

În aceste condiții, instanța reține că în cauza de față nu sunt întrunite cerințele de 

admisibilitate prevăzute în mod cumulativ de dispozițiile art.503 alin 1 C.pr.civ. și art. 504 alin.1 

C.pr.civ. constatare care nu este influențată de modul de soluționare a apelului exercitat de M D P R 

împotriva sentintei civile nr. ......... 

 Astfel, în măsura în care instanța de apel ar respinge cererea de repunere în termenul de 

apel și pe cale de consecință ar respinge apelul ca tardiv formulat, deși ar fi îndeplinită prima 

condiție de admisibilitate a contestației în anulare, privind caracterul definitiv al hotărârii atacate, 

nu ar fi îndeplinită cea de a doua condiție, întrucât contestatorul a avut deschisă calea de atac a 

apelului, însă nu a valorificat-o. Pe de altă parte, în ipoteza contrară, în care instanța de apel ar 

admite cererea de repunere în termenul de apel, sau ar considera că apelul este formulat în termenul 

legal, nu ar mai fi îndeplinită niciuna dintre condițiile de admisibilitate mai sus enunțate, întrucât 

sentința civilă nr. ......... nu ar avea caracter definitiv, partea uzând de calea de atac a apelului.      

Pentru motivele expuse, instanța va respinge ca inadmisibilă contestaţia în anulare formulată 

de contestatorul M D P R, în contradictoriu cu intimata A C I SRL. 

Raportat la respingerea ca inadmisibilă a contestației în anulare, instanța reține că cererea  

de suspendare a executării Sentinţei civile nr...... până la soluționarea contestației în anulare a 

rămasă fără obiect, urmând a fi respinsă ca atare. 
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Conform prevederilor art. 453 alin.1 Cod procedură civilă: "partea care pierde procesul va fi 

obligată, la cererea părţii care a câştigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată". Față de 

respingerea ca inadmisibilă a contestației în anulare, instanța va obliga contestatorul să plătească 

intimatei cheltuielile de judecată pe care aceasta a fost nevoită să le suporte, în sumă de 3000 lei, 

constând în onorariu avocațial, astfel cum rezultă din înscrisurile depuse  la dosarul cauzei la fila 

150, vol.II. 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE 

IN NUMELE LEGII 

DISPUNE: 

 

Respinge ca inadmisibilă contestaţia în anulare formulată de contestatorul M D P R, 

domiciliat în  ....., cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedură în localitatea în 

contradictoriu cu intimata A C I SRL, cu sediul în, înregistrată la Oficiul Registrului  Comerţului 

sub nr., având cod fiscal, împotriva Sentinţei civile nr......., pronunţată de Judecătoria ....... în 

dosarul nr. .......... 

Respinge cererea de suspendare a executării Sentinţei civile nr........, ca rămasă fără obiect.  

Obligă contestatorul să achite intimatei suma de 3000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.  

Cu drept de apel în termen de 30 zile de Ia comunicare. Apelul se depune la Judecătoria 

Gherla.  

Pronunţată azi, 30.07.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei 

instanţei. 

 

 

    PREŞEDINTE,                                                                                            GREFIER, 

                     S L I                                                                                                             S I L 

 

 

 

 
Red L.I.S./  Dact.L.M.R. 4 ex./2 com. 30.08.2020  

 


