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R O M Â N I A 
JUDECĂTORIA GHERLA 

JUDEŢUL CLUJ 

Dosar nr. ... 

 

SENTINŢA CIVILĂ  Nr. .... 

Şedinţa publică de la 20 Noiembrie 2019 

Instanţa formată din: 

PREŞEDINTE .... 

Grefier .... 

 

Pe rol fiind judecarea cauzei privind pe reclamantul ... în contradictoriu cu pârâta .... având 

ca obiect evacuare art. 1033 CPC ş.u.  

La apelul nominal făcut în cauză, se prezintă pentru reclamantul lipsă av. ..., care depune 

împuternicire avocaţială la dosar, lipsă fiind reprezentanţii societăţii pârâte. 

Procedura legal îndeplinită. 

S-a făcut referatul cauzei, după care; 

Instanţa constată că este învestită cu o cerere în procedura specială reglementată de art. 

1034-1035 din Noul Cod de procedură civilă. 

Constată că la fila 36 s-a achitat taxa judiciară de timbru, a fost făcută şi notificarea pârâtei 

la fila 28. 

În procedura specială nu este obligatorie întâmpinarea, acţiunea reconvenţională, chemarea 

în judecată a altor persoane, chemarea în garanţie nu este posibilă, nu s-a depus întâmpinare, nu s-a 

depus poziţia procesuală a pârâtei. 

În probaţiune, reprezentantul reclamantei arată că a solicitat proba cu înscrisurile, solicitând 

încuviinţarea tuturor înscrisurilor anexate la acţiune. 

Preliminar,  la interpelarea instanţei, reprezentantul reclamantului precizează că iniţial a fost 

încheiat un contract de arendare, iar ulterior reclamantul a cumpărat toată suprafaţa de 35,09 ha, 

terenul fiind înscris în cartea funciară, conform înscrisurilor depuse la dosar, unde se face 

menţiunea expresă a înscrierii dreptului de proprietate a reclamantului ...., drept dobândit prin 

contracte de vânzare-cumpărare. 

 Cu privire la societatea pârâtă, dacă este şi aceasta proprietară pe vreo suprafaţă, dacă a 

concesionat vreo suprafaţă şi se află în posesia exact a aceloraşi terenuri, reprezentantul 

reclamantului arată că nu, că aceste terenuri se află în proprietate privată, fiind anexată dovada că 

aceste terenuri se află în proprietate privată, cel puţin au fost înscrise în cărţile funciare a 

persoanelor de la care iniţial a arendat reclamantul, cel puţin din anul 2012, terenurile făcând 

obiectul dreptului de proprietate privată. Arată că acele contracte de arendă au fost notate, conform 

obligaţiei legale la Primăria ......, iar pe contractele de arendă există şi dovada că sunt înregistrate. 

Mai arată că dacă pârâţii ar fi justificat vreun drept asupra acestor terenuri, ar exista o sarcină 

înscrisă în CF, ar exista un contract încheiat între societatea pârâtă şi foştii proprietari tabulari. 

Arată că terenul este lac deasupra şi pe fiecare extras de CF se face pe fila 2 menţiunea expresă 

categoria de folosinţă ape stătătoare, iar societatea pârâtă pe o parte a suprafeţei au amplasate 

bunuri, iar cu privire la cealaltă parte, exercită acte de folosinţă, respectiv se duc cu bărcile, 

recoltează peşte pe care ulterior îl valorifică, încasează taxe de la pescari, aşa cum s-a şi dovedit cu 

anexele depuse la acţiunea introductivă, că aceste taxe au fost  încasate de societatea pârâtă şi au 

emis pentru acestea bonuri.. Mai arată că reclamantul, efectuând o verificare a proprietăţii sale, 

iniţial a suprafeţei cu ape stătătoare arendate, a constatat că pe marginea lacului, pescuiau nişte 

persoane, care au prezentat acele bonuri, arătând că au plătit taxa către societatea pârâtă, astfel că, 

fără nici un dubiu, societatea pârâtă exercită acte de folosinţă asupra celor 3 terenuri pe care 

reclamantul le-a indicat în acţiune. Arată că societatea pârâtă nu avea nici un fel de îndreptăţire să 

exercite nici un act de folosinţă cu privire la aceste terenuri cu ape stătătoare, aflate în proprietate 

privată. 
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 Instanţa încuviinţează proba cu înscrisurile depuse la dosar, inclusiv planşele foto ataşate cu 

privire la biletele de pescuit emise de către societatea pârâtă şi de asemenea planşele foto cu privire 

la bunurile mobile ale societăţii, care ocupă suprafaţa  de teren a reclamantului. 

 Reprezentantul reclamantului arată că nu mai are probe de propus în cauză. 

 Nemaifiind alte probe de propus în cauză, instanţa constată cauza în stare de judecată şi 

acordă cuvântul în dezbateri judiciare. 

 Reprezentantul reclamantului solicită ca, de urgenţă, potrivit art. 1042 alin. 1 şi 2 în 

considerarea art. 1041 Noul Cod de procedură civilă, disupunerea, prin încheiere executorie, 

evacuarea imediată pentru lipsă de titlu a pârâtei ocupante …., împreună cu toate bunurile mobile 

ale acesteia şi cu tot personalul de conducere sau angajat, de pe terenurile proprietatea 

reclamantului, situate în extravilanul localităii …… având  categoria de folosinţă ape stătătoare, cu 

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată reprezentând taxă judiciară de timbru, cu 

menţiunea că onorariul avocaţial îl vor solicita pe cale separată. Arată că pârâta ocupă fără drept 

aceste terenuri, care în mod indubitabil fac obiectul dreptului de proprietate privată al 

reclamantului, şi au făcut anterior obiectul dretului de folosinţă pe care reclamantul le-a avut asupra 

aceloraşi terenuri, în calitate de arendaş, în temeiul unor contracte de arendă , înscrise la Consiliul 

local al comunei …... Arată că a notificat societatea pârâtă, conform filelor 28 şio 29 din dosar şi i-a 

pus în vedere să se conformeze, respectiv să elibereze aceste terenuri, iar întrucât nu s-au 

conformat, bunurile acesteia au rămas în continuare pe terenul reclamantului, a formulat prezenta 

acţiune. Mai arată că nu doar că ocupă o suprafaţă din terenul reclamantului cu bunurile mobile, dar 

şi efectuează acte de folosinţă asupra terenului, recoltând peşte pe care ulterior îl valorifică, circulă 

cu barca pe lac şi încasează taxe de pescuit, astfel că este evident că se aduce atingere clară 

dreptului de proprietate privată.   

    

INSTANŢA 

 

Deliberând asupra cererii de evacuare imediată, întemeiată de disp. art. 1034 Cod 

procedură civilă, formulată de reclamantul .... se solicită instanţei evacuarea imediata, pentru 

lipsa de titlu a pârâtei ocupante ... împreuna cu toate bunurile mobile ale acesteia si cu personalul de 

conducere sau angajat, de pe terenurile proprietatea reclamantului,  situate în ...., cu motivarea în 

esenţă că la acest moment, pârâta din prezenta cerere nu justifică existenţa unui titlu valabil care să-

i confere folosinţa terenurilor situate ...,  care au, conform cărţilor funciare,  categoria de folosinţa 

ape stătătoare şi se află în proprietatea privată a reclamantului. Aceste terenuri cu ape stătătoare 

însumând 35,0809 ha, fac parte din ....., fiind situate unul lângă celalalt în avalul lacului, respectiv 

in partea cea mai adânca din lac, aşa cum rezulta din Planul alăturat (ANEXAI ).. Se mai arată că 

reclamantul ..., ar fi dobândit iniţial calitatea de ARENDAŞ al terenurilor mai sus menţionate, după 

care a devenit proprietar al acestora, potrivit cărţilor funciare ataşate şi că pârâta ocupă aceste 

terenuri şi refuză eliberarea lor împreună cu bunurile mobile  ale acesteia aflate pe aceste terenuri  

cum ar fi  UN GARD/ ŢARC CU STÂLPI METALICI SI PLASA PENTRU REŢINEREA 

PEŞTILOR CAPTURATi IN APA LA MARGINEA LACULUI: CUŞTI METALICE CU PLASA 

PENTRU REŢINEREA IN APA A PEŞTILOR CAPTURAŢI; 5 BĂRCI, CONTAINER GUNOI, 

etc.   

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 1034 şi următ.  din NCPC. 

În probaţiune a solicitat proba cu înscrisuri ataşate cauzei. 

Pârâta nu a depus întâmpinare , însă acesta nu este obligatorie. 

 Analizând pe fond prezenta cerere de evacuare întemeiată pe disp art. 1034-Cod 

procedură civilă, instanţa reţine următoarele: 

 Odată cu intrarea în vigoare a Noului cod de procedură civilă, a fost introdusă în categoria 

procedurilor speciale în cartea a VI-a titlul XI, capitolul I, şi procedura  evacuării din imobilele 

folosite sau ocupate fără drept. 

 Fiind o procedură specială, legiuitorul a prevăzut posibilitatea reclamantului de a opta între 

această procedură cu rigorile ei şi cea de drept comun obişnuită.  

În speţa de faţă, reclamantul a optat pentru această procedură specială.  
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Pentru admisibilitatea acestei cereri de evacuare întemeiată pe disp. art. 1034 Cod procedură 

civilă nou, este necesară îndeplinirea unor condiţii speciale, şi anume: ocuparea sau folosirea fără 

drept, a unor imobile şi această ocupare sau folosire să fie făcută de foştii locatari sau alte persoane.  

În cauză nu se impune a se verifica dacă, pe lângă aceste condiţii speciale mai trebuie să fie 

îndeplinite şi condiţiile prev. de art. 1037 Cod procedură civilă nou,  referitoarea la închiriere ori 

arendare întrucât asemenea convenţii nu fac obiectul dedus judecăţii.  

  Prin urmare, în speţa de faţă, este necesar a fi verificat dacă pârâta .... ocupă sau foloseşte 

fără drept terenurile proprietatea reclamantului,  situate în ... având categoria de folosinţa ape 

stătătoare (amenajare piscicola), ..., respectiv 8,00 ha teren înscris in ..., având număr cadastral ..., 

11,0809 ha teren înscris in ..., având număr cadastral ... şi 16 ha teren înscris in ..., având număr 

cadastral .... 

La data de 14.10.2019 potrivit dovezii de comunicare ataşate la fila 29,  reclamantul a 

notificat pârâta prin intermediul executorului judecătoresc să elibereze acele terenuri împreună cu 

angajaţi şi cu bunurile mobile ale acesteia. F 28-29  

În fapt,  preliminar se impune a se arătat că reclamantul a avut iniţial calitatea de arendaş al 

acestor suprafeţe de teren, adică asupra terenului in suprafaţa de 8,00 ha, înscris în ..., având număr 

cadastral ..., în baza Contractului de arendare nr.  ...... (ANEXA 2) încheiat între reclamant în 

calitate de arendaş si proprietarii ...  asupra terenului in suprafaţa de 11,0809 ha   inscris in ...,  

având număr cadastral ... in baza Contractului de arendare nr. ..... (ANEXA 3) încheiat intre 

reclamant  in calitate de arendaş si proprietarul ...;  - asupra terenului in suprafaţa de 16 ha    având 

număr cadastral ... în baza Contractului de arendare nr. ........ (ANEXA 4) încheiat intre reclamant în  

calitate de arendaş şi proprietarul ... Toţi arendatorii ai acestor terenuri au avut încă din anul 

2012,calitatea de proprietari tabulari asupra acestor terenuri cu ape stătătoare din lacul ......  

Ulterior, după încheierea contractelor de arendă mai sus arătate, ...a dobândit prin cumpărare  

prin acte autentice, dreptul de proprietate  asupra terenurilor cu ape stătătoare mai sus menţionate, 

fiind înscris în cartea funciară ca proprietar  tabular  asupra suprafeţei de 8,00 ha teren extravilan, 

categoria de folosinţa ape stătătoare (Lacul .....), cumpărată de la ..., în baza Contractului de vânzare 

autentificat sub nr. ....... la Societatea profesionala Notariala "........ ;- asupra suprafeţei de 11,0809 

ha   teren extravilan categoria de folosinţa ape stătătoare (Lacul .......), cumpărata de la ..  in baza 

Contractului de vânzare autentificat sub nr. ....... la Societatea profesionala Notariala ".......; şi 

asupra suprafeţei de 16 ha teren categoria de folosinţa ape stătătoare (Lacul ......), cumpărata de la 

societatea ... in baza Contractului de vânzare autentificat sub nr. ........ la Societatea profesionala 

Notariala "....... . f 15-23 

În calitatea sa de proprietar, reclamantul a declarat toate aceste terenuri cu ape stătătoare la 

impunere la administraţia fiscala ....., aşa cum rezulta din certificatul fiscal nr. ....., eliberat de 

Primăria ...  f 25 

Societatea pârâtă deşi legal citată, nu s-a prezentat în faţa instanţei prin reprezentant şi nici 

nu a depus vreo probă în combaterea celor susţinute de reclamant. 

 Prin prezenta cerere, reclamantul susţine, fără probă contrară, că societatea pârâtă ocupă 

fără drept terenurile cu ape stătătoare (amenajare piscicola) însumând suprafaţa de 35,0809 ha, 

aflate în proprietatea sa tabulară , ce face parte din Lacul ....., situat in ... şi asupra cărora, pârâta nu 

are nici un fel de acte de proprietate, administrare ori  exploatare şi că pe lângă această ocupare fără 

drept a terenurilor cu ape stătătoare adică lacuri, societatea pârâtă efectuează şi acte de exploatare a 

acestor terenuri,  prin recoltarea de peşte şi prin încasarea fără drept de pe aceste,  a unor taxe de la 

pescarii amatori. 

Aşa cum rezultă din înscrisurile de la dosar adică  bonuri,  emise în perioada 31.03.2019 şi 

07.04.2019,  rezulta ca pârâta a ocupat şi  folosit aceste terenuri cu ape stătătoare din ...,  în sensul 

că  a permis fiecărui pescar să pescuiască pe apele stătătoare aflate in proprietatea  reclamantului, 

iar in schimbul taxei de 50 lei plătite, să retina 4 kg de peşte cu respectarea unei lungimi minime de 

reţinere a peştilor şi 5 kg de peşte din specia caras. 

Astfel, prin aceste acte societatea pârâtă  şi-a  atribuit  în mod nelegal calitatea de proprietar 

sau administrator a acestor terenuri cu ape,  în dauna reclamantului, terenuri  aflate iniţial în arendă 

şi  apoi în proprietatea reclamantului. 



 4 

De asemenea, din planşele foto ataşate cauzei, rezultă că societatea pârâtă are amplasate pe 

aceste terenuri mai multe bunuri mobile cum ar fi  un gard /ţarc cu stîlpi metalici şi plasă pentru 

reţinerea peştilor capturaţi în apă la marginea lacului; cuşti metalice cu plasă pentru reţinerea 

peştilor capturaţi în apă, 5 bărci , container de gunoi, etc., şi  care nu au fost evacuate nici până în 

prezent deşi societatea pârâtă a fost notificată în acest sens, aceasta continuând să exercite o ocupare 

şi o folosinţă fără drept a acestor terenuri cu ape stătătoare, aflate în proprietatea tabulară a 

reclamantului. 

Prin urmare, pârâta în prezent, nu  deţine nici un titlu valabil asupra terenurilor cu ape 

stătătoare (amenajare piscicola) însumând suprafaţa totală de 35,0809 ha, aflate în proprietatea 

tabulară a reclamantului,  ce fac parte din ..., situat in ..., care să-i confere posesia şi folosinţa legală, 

şi care să-i permită să ocupe pe drept acele terenuri cu ape stătătoare, inclusiv recoltarea de peşte şi 

încasarea cu drept de pe acestea, a unor taxe de la pescarii amatori. 

   În concluzie, revenind la verificarea îndeplinirii sau nu a condiţiilor prevăzute de legiuitor 

pentru admisibilitatea în procedura specială a evacuării, se poate stabili fără dubii că,  condiţia 

ocupării sau folosirii fără drept a terenurilor cu ape stătătoare (amenajare piscicola) însumând 

suprafaţa totală de 35,0809 ha, aflate în proprietatea tabulară a reclamantului,  ce fac parte din ..., 

situat in ..., de către pârâtă, este îndeplinită, fiind şi notificată de reclamant în acest sens.  

 Raportat la aceste considerente, instanţa constată din întreaga stare de fapt mai sus 

menţionată, precum şi din analiza condiţiilor de admisibilitate a acestei cereri de evacuare imediată 

a pârâtei, în cadrul procedurii speciale, că sunt îndeplinite condiţiile de evacuare imediată a pârâtei 

de pe terenurile în cauză, motiv pentru care va admite acţiunea civilă formulată în cadrul 

procedurii speciale reglementate de art.1034 cod civil nou şi următoarele,  de reclamantul  ...în 

contradictoriu cu pârâta ... şi în consecinţă: 

Va dispune evacuarea imediată  a pârâtei ...  împreună cu toate  bunurile mobile ale 

acesteia precum şi cu personalul de conducere şi angajat al acesteia,  de pe terenurile proprietatea  

reclamantului, situate în ... , ...,  cu ramura de folosinţă – ape stătătoare - ( amenajare piscicolă)  , în 

lacul ..., în suprafaţă de 8 ha, teren înscris în ..., cu nr. cadastral ...,  în suprafaţă de 11 ha, teren 

înscris în ... cu nr. cadastral ... şi în suprafaţă de 16 ha, teren înscris în ..., cu nr. cadastral .... 

În temeiul art. 453 Cod procedură civilă nou,  va obliga pârâta la plata cheltuielilor de 

judecată în sumă de 100 lei, reprezentând taxa de timbru, în favoarea reclamantului. 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE  

ÎN NUMELE LEGII  

HOTĂTĂŞTE: 

 
Admite acţiunea civilă formulată în cadrul procedurii speciale reglementate de art.1034 

cod civil nou şi următoarele,  de reclamantul  .... în contradictoriu cu pârâta ...  şi în consecinţă: 

Dispune evacuarea imediată  a pârâtei ...  împreună cu toate  bunurile mobile ale acesteia 

precum şi cu personalul de conducere şi angajat al acesteia,  de pe terenurile proprietatea  

reclamantului, situate în ... , extravilan,  cu ramura de folosinţă – ape stătătoare - ( amenajare 

piscicolă)  , în lacul ..., în suprafaţă de 8 ha, teren înscris în Cf nr...., cu nr. cadastral ...,  în suprafaţă 

de 11 ha, teren înscris în Cf nr.... cu nr. cadastral ... şi în suprafaţă de 16 ha, teren înscris în Cf ... .., 

cu nr. cadastral .... 

În temeiul art.453 cod procedură civilă obligă pârâta la plata cheltuielilor de judecată în 

sumă de 100 lei, reprezentând taxa de timbru, în favoarea reclamantului. 

Executorie. 

Cu drept de apel în 5 zile de la pronunţare. 

Pronunţată în şedinţa publică din data de 20.11.2019.  

 

 

PREŞEDINTE                                                          GREFIER  


