
 

 

R O M Â N I A 

JUDECĂTORIA GHERLA 

JUDEŢUL CLUJ 

Dosar nr. ... 

 

SENTINŢA CIVILĂ  Nr. ... 

Sedinţa din Camera de consiliu de la 30 iunie 2020  

Instanţa constituită din : 

PREŞEDINTE:  S L-I  

Grefier : R M L  

 

Pe rol se află judecarea cauzei civile privind pe reclamantul D G în contradictoriu cu 

pârâtul P H, având ca obiect evacuare art. 1033 CPC ş.u.   

La apelul nominal făcut în şedinţă, sunt lipsă părţile.  

Procedura de citare este legal îndeplinită. 

S-a făcut referatul cauzei , după care ;  

Mersul dezbaterilor şi concluziile părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă 

din data de 23.06.2020, parte integrantă din prezenta, când instanţa, având nevoie de un timp 

mai îndelungat pentru a delibera, a amânat pronunţarea hotărârii pentru data de  astăzi, când: 

   

JUDECĂTORIA, 

 

Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele: 

Prin actiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei Gherla la data de 27.11.2019, sub 

nr.dos......, reclamanta D G, în contradictoriu cu pârâtul P H, a solicitat instanței să dispună 

evacuarea pârâtului din imobilul situat în satul ...... și obligarea acestuia la plata cheltuielilor 

de judecată. 

 În motivarea cererii formulate, reclamanta menționează că este moștenitoarea lui 

TNV, decedat in luna iunie 1997, in calitate de fiica. In acelasi an, acesta a achizitionat casa 

si terenul aferent, imobile situate la adresa: ......... 

Dupa decesul tatalui său, reclamanta a înregistrat contractul de vanzare-cumparare a 

casei  din ........ , în care intreaga familie a locuit, la Primaria ....... pentru a declara imobilele 

la impozit. Acestea au fost trecute in Registrul Agricol incepand cu anul 1997 pe numele T A 

(adica D G), T E, T A, T M, T M. 

Reclamanta si familia sa au folosit imobilul din satul ......  , de la achizitionare si pana 

cand paratul l-a ocupat abuziv si mai mult decat atat acesta a si demolat casa, dupa care a 

inceput constructia unei noi case fara vreun temei legal si fara vreun  document in favoarea 

sa. 

 In prezent, pârâtul nu detine niciun titlu locativ in ceea ce priveste imobilul mentionat 

mai sus, iar prin refuzul nejustificat de a parasi imobilul in cauza se aduce o grava atingere 

dreptului de proprietate al reclamantei, în conditiile in care potrivit art. 555 C.civ. dreptul de 

proprietate este un drept absolut, exclusiv si perpetuu care confera titularului exercitiul liber 

si nestingherit al tuturor prerogativelor sale-posesia, folosinta si dispozitia. 

În drept, cererea se întemeiază pe dispozițiile art. 1038 si art.1039 C.pr.civ. 

  În probațiune, reclamanta a solicitat administrarea probei cu înscrisuri, interogatoriul 

pârâtului și a probei testimoniale . 

Actiunea a fost legal timbrata, cu taxa judiciară de timbru de 100 lei, stabilită în baza 

art.6 alin.3 din O.U.G.nr.80/2013 (f.11). 



La data de 11.02.2020, pârâtul a formulat întâmpinare, prin care a invocat excepțiile 

lipsei calității procesuale active și inadmisibilității acțiunii, solicitând admiterea acestora și 

respingerea acțiunii, iar pe fondul cauzei, respingerea acțiunii ca neîntemeiată. 

În susținerea excepției inadmisibilității acțiunii, pârâtul menționează că reclamanta și-

a întemeiat acțiunea pe prevederile titlului XI Cod procedură civilă „Evacuarea din imobilele 

folosite sau ocupate fără drept”. În speță s-au invocat prevederile artt. 1038 și art. 1039 C. 

proc.civ-, „Încetarea locațiunii”. 

 În cauză nu se verifica existenta unui contract de locatiune sau a unui alt raport 

juridic in baza  caruia paratul a ocupat imobilul încheiat cu reclamanta.   

Ca urmare a notificării de evacuare adresată pârâtului, prin care reclamanta  i-a 

solicitat ca în temeiul prevederilor art. 1039 Cod procedură civilă să procedeze la eliberarea 

imobilului situat in satul ......., i-a adus acesteia la cunoștință faptul că temeiul de drept 

folosit pentru notificarea de evacuare este eronat.  

Pârâtul menționează că deține imobilul în baza unui contract de vânzare-cumpărare 

încheiat cu proprietarul imobilului în anul 2009, în baza caruia și-a înscris imobilul în  

evidentele fiscale de la Primăria comunei ...... si în  Registrul Agricol pe numele său, 

achitand impozitele si taxele prevazute de lege în fiecare an, fără întrerupere. 

De asemenea, la data cumpărării imobilului în imobil locuia doar vanzatoarea, care i-

a declarat ca soțul a decedat si este singur proprietar, contractul fiind semnat personal de 

cate vânzătoare, iar in calitate de martor a semnat și fiul acesteia TNV. În imobil nu locuiau 

alte persoane. 

În drept, întâmpinarea se întemeiază pe dispozițiile legale invocate în cuprinsul 

acesteia. 

La termenul de judecată din data de 18.02.2020, instanța a recalificat excepția 

inadmisibilității acțiunii, apreciind că aceasta nu reprezintă o veritabilă excepție procesuală, 

ci o apărare care va fi analizată de instanță pe fondul cauzei și a unit excepția lipsei calității 

procesuale active cu fondul cauzei(f.43). 

În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri și interogatoriul pârâtului(f.43).  

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanța reține următoarele: 

In fapt, prin Contractul de vânzare-cumpărare sub semnătură privată încheiat în data 

de 21.04.1997, N V s-a obligat să înstrăineze numitului T Ne imobilele din localitatea ........ 

formate din clădire și teren aferent în suprafață totală de 960 mp, prețul fiind achitat integral 

la data încheierii antecontractului. De asemenea, numitul N V s-a obligat să predea actele de 

proprietate cumpărătorului T N, la data obținerii acestora de la Primăria .....(f.47).  

Prin Titlul de proprietate nr........, emis de ...... pentru stabilirea dreptului de 

proprietate asupra terenurilor, s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor în 

suprafață totală de 876 mp, situate în ........, în favoarea numitului N V.V(f.45,46). 

Potrivit certificatului de deces ......, numitul T N a decedat la data de 27.06.1997(f.14). 

De asemenea, conform certificatului de naștere ......., reclamanta T G este fiica 

numiților T N și T A(f.13). 

Prin contractul de vânzare-cumpărare sub semnătură privată încheiat la data de 

08.11.2009, numita T A se obligă să vândă pârâtului P H casa situată în localitatea ......și 

terenul aferent acesteia, în suprafață de 10 arii. Pârâtul intră în posesia terenului la data de 

09.11.2009 și  de la acea dată folosește în mod neîntrerupt imobilele în litigiu(f.34-37). 

Potrivit extrasului CF nr........, dreptul de proprietate al pârâtului asupra construcției 

situate în localitatea ....... a fost întăbulat prin încheierea de carte funciară nr........ din ...., iar 

în privința terenului aferent casei de locuit, în suprafață de 1060 mp, s-a notat posesia faptică 

în favoarea pârâtului P H R. 

Analizând  cu prioritate, conform art. 248 alin.1 Cod procedură civilă, excepţia 

lipsei calităţii procesuale active a reclamantei D G,  instanţa reţine următoarele: 



Conform art. 36 C.proc. civ. calitatea procesuală rezultă din identitatea dintre părţi şi 

subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecăţii. Existenţa sau 

inexistenţa drepturilor şi a obligaţiilor afirmate constituie o chestiune de fond.  

În speță, reclamanta este fiica numitului T N. Astfel cum s-a reținut în precedent, 

beneficiarul Titlul de proprietate nr........, N V s-a obligat să înstrăineze numitului T N 

imobilul în litigiu. Din susținerile părților rezultă că familia T a intrat în posesia imobilului la 

data încheierii antecontractului de vânzare-cumpărare. După decesul tatălui reclamantei, 

imobilul a fost folosit în continuare de familia T până la data de 09.11.2009.  

Contrar susținerilor pârâtului, câtă vreme succesiunea defunctului T Ne nu a fost 

dezbătută, iar titlul de care se prevalează pârâtul P H R este un antecontract de vânzare-

cumpărare încheiat doar de unul dintre succesibilii defunctului T N, nu se poate susține că 

reclamanta, în calitate de fiică a defunctului T N  nu se încadrează în categoria persoanelor 

îndreptățite să promoveze acțiunea în evacuare ce face obiectul cauzei de față, sau că aceasta 

ar fi străină de succesiunea defunctului T N. 

Pentru aceste motive, instanța va respinge ca neîntemeiată excepția lipsei calității 

procesuale active, invocată de pârâtul P H. 

Pe fondul cauzei,  instanţa reţine următoarele: 

În drept, potrivit art. 1034 C.pr.civ.”dispoziţiile prezentului titlu se aplică în litigiile 

privind evacuarea din imobilele folosite sau după caz ocupate fără drept de către foştii 

locatari sau alte persoane”.  

Potrivit art.1039 C.pr.civ.,, Atunci când proprietarul unui imobil doreşte să îl 

evacueze pe ocupantul acestuia, după ce dreptul de a ocupa imobilul a încetat, proprietarul va 

notifica în scris ocupantul, punându-i în vedere să elibereze imobilul pe care îl ocupă fără 

niciun drept, în termen de 5 zile de la comunicarea notificării”. 

Art.1040, alin.1 prevede: ,, Dacă locatarul sau ocupantul care a fost notificat în 

condiţiile prezentului titlu a părăsit imobilul, locatorul sau proprietarul poate intra în posesia 

acestuia, de drept, fără nicio procedură judiciară de evacuare. În caz contrar, sunt incidente 

dispoziţiile prezentului capitol”. 

Conform art. 1041C.pr.civ.: ” Dacă locatarul sau ocupantul notificat în condițiile 

prezentului titlu refuză să evacueze imobilul ori dacă locatarul a renunțat la dreptul său de a fi 

notificat și a pierdut, din orice motive, dreptul de a folosi imobilul, locatorul sau proprietarul 

va solicita instanței să dispună, prin hotărâre executorie, evacuarea imediată a locatarului sau 

ocupantului din imobil, pentru lipsă de titlu.” 

Din dispozițiile art. 1042 alin. 1-5 C. pr. civ., rezultă că  cererea de evacuare se judeca 

de urgenţă, cu citarea părţilor, cu dezbateri sumare, întâmpinarea nefiind obligatorie. 

Potrivit dispoziţiilor art. 1043 alin. 2 C. pr. civ., „pârâtul poate invoca apărări de fond 

privind temeinicia motivelor de fapt şi de drept ale cererii, inclusiv lipsa titlului 

reclamantului”. 

În speță, în susținerea cererii de evacuare formulate, reclamanta nu s-a prevalat de un 

act de proprietate propriu, ci de un antecontract de vânzare-cumpărare al antecesorului 

acesteia, T N. Acest înscris nu este suficient pentru a dovedi calitatea pârâtului de ocupant al 

imobilului situat administrativ în ......, întrucât pârâtul, desi ocupă în fapt imobilul, exhibă la 

rândul său un antecontract de vânzare-cumpărare, cu privire la acest imobil, pe care l-a 

încheiat cu mama reclamantei, T A. 

De asemenea, potrivit extrasului CF nr......., pârâtul este proprietar tabular al 

construcției situate în localitatea ......, iar cu privire la terenul aferent construcției,  în 

suprafață de 1060 mp, posesia faptică a pârâtului a fost notată în cartea funciară. 

În această situație, instanța apreciază că reclamanta nu poate uza de procedura 

specială reglementată de art.1034 și urm.C.pr.civ., urmând a recurge la alte instrumente 

juridice pentru a-și valorifica drepturile. 



Pentru motivele de fapt și de drept expuse, va respinge ca neîntemeiată cererea de 

evacuare. 

PENTRU ACESTE MOTIVE, 

ÎN NUMELE LEGII 

HOTĂRĂȘTE : 

 

 

Respinge ca neîntemeiată excepția lipsei calității procesuale active, invocată de 

pârâtul P H. 

Respinge ca neîntemeiată cererea de evacuare formulată de reclamanta D G, având 

CNP, domiciliată în, cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedură la Cabinetul 

de avocat N A B, în contradictoriu cu pârâtul PH, CNP  domiciliat în . 

Cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronunţare. Apelul se va depune la 

Judecătoria Gherla. 

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, 

astăzi, 30.06.2020. 

 

 

           PREŞEDINTE,        GREFIER, 

                 L I S                                                R M L 

  

 

 

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

 

 

 

 

 

 


