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Pe rol se află judecarea acțiunii civile formulate de reclamanta S N T G N S.A., în 

contradictoriu cu pârâta S S, având ca obiect obligaţie de a face.   

La apelul nominal făcut în cauză, 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 07.07.2020, parte integrantă din prezenta, când instanţa, având nevoie de un timp 

mai îndelungat pentru a delibera, a amânat pronunţarea hotărârii pentru data de 21.07.2020; 

29.07.2020 şi data de  astăzi, când: 

 

I N S T A N Ţ A, 

 

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele: 

 Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Gherla la data de 06.03.2019, sub nr...., 

reclamanta S.N.T.G.N. T S.A., în contradictoriu cu pârâta S S, a solicitat instanței ca prin 

hotărârea pe care o va pronunța, să dispună intrarea în legalitate, fie prin obligarea pârâtei la 

desființarea construcției realizate ilegal, fără autorizație de construire și fără avizul tehnic al 

S.N.T.G.N. T S.A. Mediaș în zona de protecție a conductelor de transport gaze naturale, 

construite de pârâta SS pe terenul situat administrativ în comuna ..., cu aducerea terenului la 

starea inițială, construcție constând în casă de locuit amplasată la distanța de aproximativ 2 

metri față de conducta de transport gaze naturale ... fie prin obligarea pârâtei la devierea ori 

creșterea gradului de siguranță a Conductei de transport gaze naturale ... pe cheltuiala pârâtei, 

în condițiile art. 190 lit. a) teza a doua din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 

123/2012, astfel încât construcțiile edificate pe terenul proprietatea pârâtei S S, situat în ..., să 

respecte distanța de siguranță prevăzută de lege față de conductele menționate și obligarea 

pârâtei la plata cheltuielilor de judecată 

În fapt, se arată că reclamanta S.N.T.G.N.T S.A. ... înfiintată în baza H.G. 

nr.334/2000 privind reorganizarea S N G N "R" S.A., este concesionarul conductelor 

magistrale, instalațiilor, echipamentelor si dotărilor aferente S N de T gaze naturale, denumit 

în continuare SNT, definit la art. 100 pct. 84 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale 

nr.123/2012, sistem care face parte din public al Statului Român, astfel cum rezultă din 

prevederile art. 125 alin. (3) din Legea nr. 123/2012, art. 3 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 

privind bunurile proprietate publică, coroborat cu punctul 1.1 7 din Anexa la aceeași lege.  

S.N.T.G.N. T S.A. are ca obiect principal de activitate transportul gazelor naturale 

prin SNT (art. 6 din H.G. nr. 334/2000), activitate ce constituie serviciu public de interes 

național, conform art.125 alin. (1) din Legea nr. 123/2012. S.N.T.G.N. T  S.A. răspunde de 

funcționarea S.N.T. în condiții de siguranță, respectând reglementările, instrucțiunile și 

prescripțiile tehnice în vigoare. Drepturile și obligațiile reclamantei, inclusiv reglementarea 



raporturilor cu terții, persoane fizice si juridice, sunt stabilite prin intermediul legii speciale în 

domeniu, Legea energiei electrice gazelor naturale nr. 123/2012, reclamanta enunțând 

dispozițiile art.130, art.109 privitor la dreptul de uz și dreptul de servitute, art.100 și art.117 

din Legea nr.723/2012. 

În continuare, se arată că pârâta SS a edificat constructia a cărei desființare se solicită 

fără autorizație de construire și fără avizul de amplasament din partea operatorului licentiat al 

SNT gaze naturale, S.N.T.G.N. T S.A., aviz obligatoriu potrivit art. 7 din Legea nr.50/1991 

privind autorizarea lucrărilor de construcții, art. 190 din Legea nr.123/2012, Ordinului comun 

al MEC/MTCT/MAI nr. 47/1.203/509/2003 (M.0f. nr. 611/29.08.2003) pentru aprobarea 

Procedurii de emitere a avizului în vederea autorizării executării constructiilor amplasate în 

vecinătatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol si gaze naturale, deoarece zona 

respectivă este subtraversată de conductele de transport gaze naturale menționate, care face 

parte din domeniul public al Statului Român. 

Primarul Comunei ...... are obligația legală să prevadă în certificatul de urbanism 

faptul că pârâta SS trebuie să obțină avizul S.N.T.G.N. T  S.A., căreia îi revine sarcina legală 

de a verifica documentația și de a emite un aviz favorabil sau nefavorabil și doar în baza 

acestuia organele competente pot emite autorizatia de construire. 

Reclamanta menționează că lucrările realizate afectează exploatarea în sigurantă a 

conductelor de transport gaze naturale menționate, Legea energiei electrice și a gazelor 

naturale nr.123/2012 instituind în termeni imperativi interdictii pentru terti, prin art. 190, 

interdicții care se regăsesc și în prevederile art. 30 - 33 din Normele tehnice pentru 

proiectarea și execuția conductelor de transport al gazelor naturale aprobate prin Ordinul 

Președintelui ANRE nr.118/2013 si anume principala interdictie prevăzută în art. 31 alin.(4) 

lit. a) - în zona de protecție a COTG nu se amplaseazä nici un fel de construcții și nu se pot 

efectua nici un fel de lucrări care ar putea să afecteze integritatea COTG. 

Zona de siguranță a unei COTG este zona din vecinătatea COTG în care se instituie 

restritii si interdicții privind accesul persoanelor, amplasarea construcțiilor, natura si 

amploarea activităților care se pot desfășura, cu scopul de a asigura funcționarea în condiții 

de securitate a COTG si de a evita punerea în pericol a oamenilor, bunurilor și mediului din 

vecinătatea COTG; zona de sigurantă a COTG cuprinde si zona de protectie a acesteia ( art. 

32 alin (1) din Ordinul Presedintelui ANRE nr. 118/2013). 

Constructiile au fost edificate de pârâta SS în zona de protectie a conductelor de 

transport gaze naturale, încălcând prevederile legale mentionate. Chiar si prin fotografiile 

atasate  în sustinerea tezei probatorii (cele realizate din 2016, urmate de cele din septembrie 

2018) se poate distinge casa de locuit ca fiind amplasată în apropierea bornei de marcare a 

traseului conductei de transport gaze naturale. 

Construcțiile sunt edificate pe un teren grevat de sarcinile legale prevăzute la art.109 

si următoarele-Dreptul de uz dreptul de servitute, din Legea nr. 123/2012. Dreptul de 

servitute legală de trecere si drepturile de uz instituite în sarcina terenului respectiv sunt 

dobândite în virtutea legii, au caracter perpetuu permanent și sunt de utilitate publică. 

Exercitarea acestor drepturi asupra terenului detinut de pârâta S S, teren subtraversat 

de conducta de transport gaze naturale, este determinată de un interes general si anume acela 

de a alimenta cu gaze naturale consumatorii, în mod continuu si în siguranță, legiuitorul fiind 

pe deplin competent să stabilească limitele dreptului de proprietate, in concordanță cu 

dispozitiile constituționale. 

În prezent, S.N.T.G.N. T  S.A. nu iși poate exercita dreptul de servitute legală de 

trecere și nici drepturile de uz instituite asupra terenului deținut de parata SS deoarece se află 

in imposibilitate de a interveni rapid pentru luarea măsurilor de limitare a riscului și 

remedierea imediată a defectelor care pot determina scăpări de gaze, din cauza construcției 

edificate in zona de protecție/zona de siguranță a conductei. ... 



În fapt, S.N.T.G.N. T S.A. a adus la cunostința Comunei ...., prin adresa nr. 

02/14.01.2016, situația creată de către proprietar, raportată la normativele tehnice aplicabile 

obiectivelor apartinand SNT, solicitandu-se acestei institutii efectuarea de verificări cu privire 

la legalitatea edificării construcției (casă de locuit) si identificarea exactă a proprietarului 

constructiei, construcție edificată la aproximativ 2 metri de conducta de gaze naturale, care 

afectează S N de T. 

Prin adresa nr.167/15.02.2016 a Comunei ... s-a dispus sistarea lucrărilor de construire 

de către numita SS și intrarea în legalitate prin obținerea avizelor și autorizațiilor în 

conformitate cu dispozițiile legale, aceeași solicitare fiind adresată pârâtei și de către 

societatea reclamantă, prin adresa nr.ETCJ 4730/27.04.2016. De asemenea, prin adresa 

nr.ETCJ 4731/27.04.2016, reclamanta a solicitat Comunei ... să dispună măsurile legale de 

sistare și desființare a lucrărilor edificate  în localitatea ..., limitrof cu Conducta de transport 

gaze naturale Nord I, în zona de siguranță a obiectivelor aferente SNT, fără aviz de 

amplasament și fără autorizație de construire. 

Primarul Comunei ... nu a luat măsurile legale care se impun. Pârâta nu a sistat 

lucrările de construire la dispozitia Primăriei ..., edificând constructia fără autorizatie de 

construire si fără avizul Transgaz.  

Prin adresa Transgaz nr. 51450 din 08.10.2018, comunicată Primăriei ..., reclamanta a 

solicitat să se dispună de urgentă măsuri pentru respectarea disciplinei în construcții, obligație 

pe care o are, întrucât pârâta nu a întreprins nimic în scopul intrării în legalitate, nu a sistat si 

a continuat lucrările edificând locuința fără autorizatia de construire și fără avizul..., acest 

lucru constituind infractiune conform art. 2 lit b) din Legea nr. 50/1991. Primăria ... a 

transmis adresa  către Consiliului Judetean ...care prin adresa nr. 41713 din 17 ianuarie 2019, 

înregistrată la Exploatarea Teritorială Cluj cu nr. 1033/29.01.2019, menționează că pârâta a 

fost sancționată prin procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. 93 

27.12.2018 si s-a dispus oprirea lucrărilor și intrarea în legalitate în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare. 

     În drept, cererea se întemeiază pe dispozițiile cuprinse în Legea energiei electrice si a 

gazelor naturale nr.123/2012, Ordinul ANRE 118/2013 privind aprobarea Normelor de 

transport gaze naturale, Ordinul MEC/METCT/MAI nr.47/1203/509/2003 pentru aprobarea  

Procedurii de emitere a avizului în vederea autorizării executării construcțiilor amplasate în 

vecinătatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol și gaze naturale, Legea nr. 50/1991 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Ordinul MDRL nr. 839/2009 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, Codul civil si Codul de 

procedură civilă. 

     În probațiune, reclamanta a anexat cererii introductive înscrisuri (f.12-48) și a solicitat 

efectuarea unei expertize în specialitatea petrol și gaze. 

Cererea a fost timbrată cu taxa judiciară de timbru în cuantum de 20 lei, conform 

art.27 din O.U.G.nr.80/2013(f.11).  

     Pârâta nu a formulat întâmpinare. 

În cauză a fost administrată proba cu  înscrisuri și expertiza tehnică în specialitatea 

petrol și gaze(f.88-102).  

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele: 

 În fapt, la data de 08.07.2003, în baza contractului de vânzare-cumpărare sub 

semnătură privată din 07.07.2003, pârâta SS a intrat în posesia imobilului situat în comuna 

...., proprietatea extratabulară a numiților C R și C M. Conform contractului, imobilul este 

compus din două camere, anexe și teren(f.72), iar potrivit certificatului eliberat de BCPI ... 

imobilul nu este înscris în evidențele de cadastru și carte funciară(f.83). 

 Pârâta folosește și în prezent acest imobil, pentru care plătește impozit, fiind înscrisă 

în evidențele fiscale ale Comunei ...., astfel cum rezultă din certificatul de atestare fiscală 



nr..... Potrivit certificatului de atestare fiscală menționat, imobilul pârâtei din ... este o 

construcție în suprafață de 82mp, formată din corp principal cu suprafața de 59mp și anexă în 

suprafață de 23mp(f.73). 

  Prin adresa nr.2/14.01.2016, semnalând că pe terenul limitrof conductei magistrale 

transport gaz Nord I, din localitatea .... se realizează lucrări de construire,  S N de T G N 

"TRANSGAZ "SA ... a solicitat Comunei ... să îi comunice identitatea beneficiarului 

lucrărilor, precum și dacă aceste lucrări se execută cu respectarea dispozițiilor legale(f.13). 

 Prin adresa  nr.167/15.02.2016, ... răspunde adresei reclamantei, arătând că la adresa 

din Fizeșu Gherlii nr.  locuiește familia S, capul familiei fiind S S, iar aceasta a fost notificată 

în vederea intrării în legalitate și întocmirii documentației necesare pentru edificarea 

construcției(f.14), solicitându-i-se și sistarea lucrărilor până la intrarea în legalitate(f.15). 

Această solicitare a fost adresată pârâtei și de către societatea reclamantă, prin adresa 

nr.ETCJ 4730/27.04.2016(f.16).   

De asemenea, prin adresa nr.ETCJ 4731/27.04.2016, reclamanta a solicitat .....să 

dispună măsurile legale de sistare și desființare a lucrărilor edificate  în localitatea ..., limitrof 

cu conducta de transport gaze naturale Nord I, în zona de siguranță a obiectivelor aferente 

SNT, fără aviz de amplasament și fără autorizație de construire. Prin aceeași adresă, situația a 

fost semnalată și Inspectoratului de Stat în Construcții, precum și Consiliului Județean... 

(f.17,18,19).  

Întrucât Comuna ... nu a luat nicio măsură pentru sistarea lucrărilor de construire, prin 

adresa nr.51450/08.10.2018, reclamanta a solicitat din nou Comunei ... să ia măsurile impuse 

de legislația în vigoare, având în vedere că pârâta nici nu a sistat lucrările de construire și nici 

nu a intrat în legalitate (f.20-22). 

Prin adresa nr.41713/13.01.2019, Consiliul Județean Cluj-Direcția de Urbanism și 

Amenajarea Teritoriului aduce la cunoștința reclamantei că în data de 12.12.2018 s-a verificat 

amplasamentul construcțiilor din .... s-a desființat anexa existentă pe acest amplasament, iar 

pârâta a fost sancționată contravențional, întrucât construcțiile au fost realizate fără a deține 

autorizație de construire(f.23-27).  

 Conform procesului-verbal contravențional de constatare și sancționare a 

contravențiilor nr.93 din data de 27.12.2018, încheiat de Consiliul Județean Cluj, pârâta .... a 

executat, fără obținerea prealabilă a autorizației de construire, următoarele lucrări: 

desființarea bucătăriei de vară cu S.c. de 23mp, iar pe locul bucătăriei de vară a început 

construirea unui imobil cu regimul de înălțime P+M, cu suprafața construită de aproximativ 

7x7mp-cu zidărie din BCA. Pârâta a fost sancționată contravențional cu suma de 1000 lei, în 

baza art.26 alin.1lit.a raportat la art.26alin.2 din Legea nr.50/1991. Prin același proces-verbal 

contravențional, s-a dispus oprirea lucrărilor și intrarea în legalitate(f.60,61). 

În drept, potrivit art. 125 din Legea nr.123/2012 a energiei electrice şi a gazelor 

naturale, "(1)Activitatea de transport al gazelor naturale constituie serviciu public de interes 

naţional.(2)Transportul gazelor naturale se realizează de către operatorul de transport şi de 

sistem, certificat de autoritatea competentă în condiţiile legii. (3)Sistemul naţional de 

transport este proprietatea publică a statului.(4)Lucrările de dezvoltare, reabilitare, 

modernizare, exploatare şi întreţinere a obiectivelor/sistemelor de transport al gazelor 

naturale, inclusiv a racordurilor şi a staţiilor de reglare-măsurare-predare, sunt lucrări de 

utilitate publică." 

Potrivit Hotarârii Guvernului nr. 668/2002, privind aprobarea acordului de concesiune 

a conductelor magistrale, instalatiilor, echipamentelor si dotarilor aferente Sistemului 

national de transport al gazelor naturale si a activitatii de operare a Sistemului national de 

transport al gazelor naturale, incheiat intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si S N 

T G N 'Transgaz' - S.A .... reclamanta este operatorul licențiat al Sistemului național de 

transport gaze naturale, iar conform art.130 din Legea nr.123/2012, acesteia îi revine 



obligația principală de a asigura întreținerea, reabilitarea și funcționarea sistemului de 

transport gaze naturale în condiții de siguranță.     

În temeiul art. 109 şi art. 112 din Legea nr. 123/2012, reclamanta este titulara unui 

drept de uz și de servitute de trecere, dobândite în temeiul legii, opozabil terţilor. Acest drept 

de servitute legală de trecere subterană,  de suprafaţă sau aeriană cuprinde dreptul de instalare 

de reţele, de conducte, linii, stâlpi şi alte echipamente aferente capacităţii precum şi accesul la 

locul de amplasare a acestora pentru intervenţii, întreţinere, reparaţii, revizii, etc., Dreptul 

este de utilitate publică şi se exercită pe toată durata de viaţă a capacităţii respective fără 

înscrierea în cartea funciară potrivit art. 113 din Legea nr. 123/2012. 

Conform art.117 din Legea nr.123/2012: "Pentru protecţia şi funcţionarea normală a 

obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale, ANRE instituie, prin norme tehnice, 

zone de protecţie şi de siguranţă a acestora". 

Zona de protecţie este definită de art.100 pct.91 din Legea nr.123/2012 și reprezintă 

“zona adiacentă obiectivelor din sectorul gazelor naturale, extinsă în spaţiu, în care se 

instituie interdicţii privind accesul persoanelor, regimul activităţilor şi al construcţiilor, 

stabilite prin norme tehnice". De asemenea, conform art.100 pct.92 din Legea nr.123/2012, 

zona de siguranţă este "zona adiacentă obiectivelor din sectorul gazelor naturale, extinsă în 

spaţiu, în care se instituie restricţii şi interdicţii, în scopul asigurării funcţionării normale şi 

pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi mediului, stabilite prin norme 

tehnice; zona de siguranţă cuprinde şi zona de protecţie." 

Prevederea legală referitoare la instituirea zonelor de protecţie şi siguranţă şi 

principalele interdicţii care se aplică în fiecare zonă în parte, este detaliată în Normele tehnice 

pentru proiectarea şi execuţia conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul 

preşedintelui ANRE nr.118/2013. Potrivit Anexei 10 la Normele tehnice menţionate, distanţa 

de siguranţă dintre conductele subterane şi supraterane de gaz, cu o presiune cuprinsă între 6 

şi 40 bar cât şi peste 40 bar, pe de o parte şi locuinţele individuale pe de altă parte, este de 20 

m de fiecare parte a axului conductei (punctul 9).La punctul 10 din aceeaşi anexă, în situaţia 

existentei unor construcţii uşoare, fără fundaţii, altele decât clădirile destinate a fi ocupate de 

oameni se prevede o distanţă de siguranţă de 6 m. 

Totodată, art. 190 din Legea nr. 123/2012 prevede următoarele:" Pentru protecţia 

obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale se interzice terţilor: a)să realizeze 

construcţii de orice fel în zona de siguranţă a obiectivelor de gaze naturale; în cazul în 

care, în mod excepţional, este necesar ca pe terenul pe care sunt amplasate acestea să se 

execute o construcţie, solicitantul va suporta toate cheltuielile aferente modificărilor necesare, 

cu respectarea tuturor prevederilor referitoare la proiectarea şi execuţia lucrărilor în sectorul 

gazelor naturale şi sub condiţia cedării în patrimoniu operatorului a bunului rezultat; b)să 

efectueze săpături sau lucrări de orice fel în zona de protecţie a obiectivelor de gaze naturale, 

fără avizul prealabil al operatorului de sistem; c)să depoziteze materiale pe căile de acces şi 

în zona de protecţie a obiectivelor de gaze naturale; d)să intervină în orice mod asupra 

conductelor, echipamentelor şi instalaţiilor de gaze naturale." 

Complementar, se impune indicarea dispozițiilor art. 1 alin.1 din Legea nr.50/1991 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, conform cărora:" Executarea lucrărilor 

de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare, 

emisă în condiţiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil - 

teren şi/sau construcţii - identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu dispune 

altfel." 

În speță, potrivit raportului de expertiza judiciară în specialitatea petrol și gaze, 

întocmit în cauză de dr.ing.D  C(f.90-97), construcția edificată de pârâtă în localitatea ...... nu 

respecta distantele minime de siguranta prevazute de Normele tehnice pentru proiectarea și 

executia conductelor de alimentare din amonte și de transport  gaze naturale, întrucât nu 



respectă distanta minima de 20 m intre cladire si conducta de  transport gaze naturale, fiind 

creata chiar o situatie periculoasa prin amplasarea noii case chiar pe  conducta. 

Astfel, expertul menționează că terenul pe care este edificată casa pârâtei este 

traversat de conducta magistrală de transport gaze naturale, care se găsește la o distanță de 

4.04 m în partea stângă față a casei și sub casă la o distanță de 0.64 m în partea dreaptă spate 

a casei.  

De asemenea, s-a concluzionat că raportat la distanta de siguranta fata de cladirile din 

zona (inclusiv cladirea noua a dnei S), nu este posibila devierea conductei de transport gaze 

naturale, din cauza densitatii mari de constructii care exista in zona si a imposibilitatii 

asigurarii distantei minime de siguranta a cladirilor existente fata de o noua pozitie a 

conductei de transport gaze. Astfel, se arată că distanta minimă de siguranță prevazută de lege 

fata de locuinte este de 20 m. In cazuri deosebite, pe baza unei analize efectuate de operatorul 

de transport gaze, distantele de sigurantă între conducte si clădiri pot fi reduse de către 

operatorul licentiat până la minimum 6 m, cu conditia utilizării la proiectare a unei noi 

conducte in clasa 4 de locatie, ceea ce presupune folosirea unei tevi cu o grosime mare de 

perete si aplicarea unei izolatii foarte intarite. 

 În mod evident, această ultimă ipoteză nu este posibilă în cauza de față, întrucât 

construcția pârâtei este amplasată parțial pe conducta de gaze în partea dreaptă spate a casei, 

dar și la o distanță mai mică de 6m de conducta de gaze, respectiv la 4.04 m în partea stângă 

față a casei. 

 În continuare, trebuie amintit că pârâta a fost atenționată asupra faptului că are 

oblligația de a obține autorizație de construire și avizul .... pentru realizarea construcției. Deși 

a fost sancționată contravențional, aceasta nu a sistat lucrările, asumându-și consecințele 

edificării unei construcții cu încălcarea dispozițiilor legale. 

Pentru motivele expuse, instanța va admite acțiunea promovata de reclamanta 

S.N.T.G.N. T S.A. și va obliga pârâta să desființeze construcția edificată de aceasta în zona 

de protecție a conductei de transport gaze naturale ......pe terenul situat administrativ în 

localitatea ....., cu aducerea terenului la starea iniţială existentă înaintea începerii lucrărilor de 

amenajare şi construire. 

Raportat la prevederile art. 453 alin.1 Cod procedură civilă, potrivit cărora "partea 

care pierde procesul va fi obligată, la cererea părţii care a câştigat, să îi plătească acesteia 

cheltuieli de judecată",  față de admiterea cererii de chemare în judecată formulată de 

reclamantă, instanța va obliga pârâta să plătească reclamantei cheltuielile de judecată pe care 

acesta a fost nevoită să le suporte, în sumă de 2436 lei, constând în taxă judiciară de timbru și 

onorariu expert, astfel cum rezultă din chitanțele depuse  la dosarul cauzei la filele 11,85 și 

126. 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE, 

ÎN NUMELE LEGII 

HOTĂRĂŞTE 

 

Admite acțiunea promovata de reclamanta S.N.T.G.N. T S.A., cu sediul în, având 

C.I.F., cont bancar , deschis la B.C.R. M și numărul de ordine în Registrului Comertului, în 

contradictoriu cu pârâta S S, având C.N.P., domiciliată în localitatea. 

Obligă pârâta să desființeze construcția în suprafață de 82mp, formată din corp 

principal cu suprafața de 59mp și anexă în suprafață de 23mp, edificată de aceasta în zona de 

protecție a conductei de transport gaze naturale ……..pe terenul situat administrativ în 

localitatea …….., cu aducerea terenului la starea iniţială existentă înaintea începerii lucrărilor 

de amenajare şi construire.  



Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 2436 lei, reprezentând cheltuieli de 

judecată. 

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea şi motivele de apel 

se depun la Judecătoria Gherla. 

Pronunţată azi, 13.08.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea 

grefei instanţei. 

 

 

     Preşedinte,                       Grefier, 

                    L I S                                                                            L M R 

 

 

 

 
Red L.I.S./  Dact.L.M.R. 

 4 ex./2 com.  

 

 

 


