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Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe reclamantul -------, în contradictoriu cu 

pârâta -----, având ca obiect ordonanţă preşedinţială. 

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă reclamantul, asistat de d-l av. ..., 

cu împuternicire avocaţială la dosar şi pârâta, asistată de d-na av. .., care se prezintă în 

substituirea d-nei av. ..., cu împuternicire avocaţială la dosar şi care depune delegaţie de 

substituire la dosar. 

Procedura de citare este legal îndeplinită inclusiv cu pârâta, dat fiind faptul că s-a luat 

legătura cu d-na av. şi, de altfel, orice neregularitate se acoperă prin prezentare, în condiţiile 

art. 160 alin. 1 Cod procedură civilă, la termenul de astăzi. 

Se procedează la legitimarea reclamantului ------, identificat conform ----- şi la 

legitimarea pârâtei ----, identificată conform -------- 

Potrivit art. 255 alin. 1 Cod procedură civilă, instanţa acordă cuvântul asupra probelor. 

Reprezentantul reclamantului solicită încuviinţarea probei cu înscrisuri şi mai depune 

la dosar, la filele 60-61, un înscris, pe care îl comunică şi reprezentantei pârâtului. Mai 

solicită încuviinţarea probei cu interogatoriul pârâtei şi încuviinţarea probei testimoniale cu 

martorul ..... 

Reprezentanta pârâtei solicită încuviinţarea probei cu înscrisuri, încuviinţarea probei 

testimoniale cu martora -------, pe care a prezentant-o la acest termen de judecată. Arată că 

renunţă la proba cu interogatoriul reclamantului, apreciind că nu este concludentă soluţionării 

cauzei, motiv pentru care se opune şi probei cu interogatoriul pârâtei, propusă de către 

reclamant.  

Reprezentantul reclamantului susţine în continuare proba cu interogatoriul pârâtei.  

Potrivit art. 258 alin. 1 Cod procedură civilă, instanţa încuviinţează proba cu 

înscrisurile existente la dosar.  

În baza art. 9 alin. 2 Cod procedură civilă, instanţa ia act că pârâta nu mai susţine 

proba cu interogatoriul reclamantului. 

Conform art. 258 alin. 1 Cod procedură civilă, instanţa respinge ca neutilă proba cu 

interogatoriul pârâtei, propusă de către reclamant, constatând că, faţă de actele procedurale 

existente la dosar, se pot decela poziţiile exprimate de părţi în cauză. 

Conform art. 258 alin. 1 şi 3 Cod procedură civilă, instanţa va încuviinţa fiecăreia 

dintre părţi proba testimonială, limitând numărul de martori la unul pentru fiecare, apreciind 

că o asemenea probă este utilă în vederea lămuririi, în măsura posibilităţii şi raportat la 

procedura specială de faţă, a împrejurărilor care sunt relevante în acest litigiu.   

 Se procedează la legitimarea martorului ---------- şi la legitimarea martorei --------- 

Instanţa procedează la audierea martorului ------- şi la audierea martorei ------, 

declaraţiile acestora, luate sub prestare de jurământ religios, fiind consemnate şi ataşate la 

dosarul cauzei, la fila 62, respectiv la fila 63. 



Conform art. 244 alin. 1 Cod procedură civilă, instanţa închide etapa cercetării 

procesului. 

Conform art. 392 Cod procedură civilă, instanţa deschide etapa dezbaterilor şi acordă 

cuvântul în susţinerea cererii. 

Reprezentantul reclamantului solicită admiterea cererii aşa cum a fost formulată, 

respectiv obligarea pârâtei, pe calea ordonanţei preşedinţiale, fără somație sau trecerea unui 

termen, să îi permită reclamantului accesul și folosința bucătăriei şi băii imobilului casă de 

locuit, proprietate extratabulară, bun comun în devălmășie edificat în timpul căsătoriei, 

obligarea pârâtei la racordarea energiei electrice și a instalației de încălzire la camera pe care 

o foloseşte în același imobil şi să se dispună ca reclamantul sau prin alte persoane să 

îndeplinească, pe cheltuiala pârâtei, lucrările de desființare a încuietorii de acces la bucătărie 

și baie și să efectueze lucrările de racordare la energia electrică si căldură, cu cheltuieli de 

judecată pe cale separată. Apreciază că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 997 şi urm. 

Arată că locuinţa a fost edificată în timpul căsătoriei, fiind bun comun, cu devălmăşie, 

proprietate extratabulară, acest aspect reieşind din înscrisurile de la dosar, respectiv sentințele 

judecătoreşti care au reţinut recunoaşterea pârâtei cu privire la acest aspect. Chestiunea 

referitoare la cote face obiectul unui alt litigiu. A obţinut prin hotărâre a Consiliului local o 

atribuire a acelui teren, în baza Legii nr. 15/2003, iar reclamantul a declanşat o procedură în 

contencios administrativ care se află în termenul de plângere prealabilă, în care a cerut 

revocarea acestei hotărâri de Consiliu local. Cu privire la aspectul de plată sau neplată a 

utilităţilor, arată că, din cele comunicate de către reclamant, şi-a manifestat de foarte multe ori 

dorinţa de a achita cota lui din aceste cheltuieli, însă pârâta nu a vrut să primească niciun ban 

de la acesta. Mai arată că, din cele relatate de către reclamant, nu reiese faptul că acesta ar 

avea în proprietate o locuinţă cumpărată de curând în com. Jucu. Reprezentantul 

reclamantului apreciază că sunt îndeplinite toate condiţiile, aşa cum rezultă şi din proba 

testimonială, reclamantului nu i se permite accesul la baie, nu are căldură, nu are energie 

electrică. Arată că, pe rolul Judecătoriei Gherla, a fost înregistrat un dosar pentru judecarea 

fondului cauzei. 

Reprezentanta pârâtei solicită respingerea cererii de ordonanţă preşedinţială ca fiind 

inadmisibilă şi neîntemeiată. Cu privire la inadmisibilitate, arată că, în ipoteza în care s-ar 

admite cererea, s-ar prejudicia fondul cauzei din dosarul nr. ...... al Judecătoriei Gherla, care 

are ca obiect obligaţia de a face şi aceleaşi petite cu prezenta cerere de emitere a unei 

ordonanţe preşedinţiale. Arată că, în primul rând, nu este îndeplinită condiţia neprejudicierii 

fondului cauzei, nu este îndeplinită condiţia vremelniciei şi nici a urgenţei. Cu privire la 

netemeinicia cererii de chemare în judecată, solicită să se aibă în vedere faptul că nu se poate 

solicita obligarea pârâtei la închierea unor contracte de furnizare pentru că reclamantul le 

poate cere separat, cu contor separat, nu trebuie să fie pârâta contractanta serviciilor de 

furnizare a energiei electrice şi respectiv a căldurii. Din cele arătate şi prin întâmpinare, 

reclamantul nu i-a dat pârâtei nici măcar un leu pentru plata facturilor emise, mai mult, i-a 

comunicat acesteia, cu rea voinţă, că nu va achita nici în viitor vreo sumă de bani cu privire la 

aceste facturi. Aşa cum reiese din chitanţele depuse la dosar, costul facturilor au fost ridicate 

tocmai pentru că pârâta nu foloseşte singură aceste utilităţi, ci le-a folosit şi pârâtul. Cu privire 

la caracterul de imobil deţinut în devălmăşie, arată că aceasta nu este o afirmaţie adevărată. 

Pârâta a construit imobilul respectiv, camera, bucătăria şi baia, cu banii obţinuţi în urma 

partajului din căsătoria anterioară. Împreună cu reclamantul, a alipit trei pereţi la imobilul care 

deja era edificat pe acea suprafaţă de teren. Astfel, pârâtul nu are un drept de proprietate, ci 

doar un simplu drept de creanţă. Totodată, pârâta nu are cum să permită accesul reclamantului 

în baie şi în bucătărie, în special în bucătărie, unde aceasta doarme împreună cu copilul cel 

mic, astfel reclamantul ar putea să intre oricând peste ea în timp ce aceasta doarme sau în alte 



momente inoportune. Pentru toate aceste motive, solicită respingerea cererii ca inadmisibilă, 

cu obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată, constând în onorariu avocaţial.   

În replică, reprezentantul reclamantului arată că ordonanţa președințială este o 

procedură cu caracter obligatoriu provizoriu până la judecarea fondului şi nu se poate vorbi 

despre o prejudiciere a fondului cauzei, deşi sunt aceleaşi petite. Cu privire la utilităţi, abia 

după ce a obţinut acea hotărâre a putut pârâta să treacă toate contractele pe numele ei. La 

momentul acesta, chiar dacă ar dori să-şi facă o contorizare proprie, nu poate să facă o 

separaţie de contoare, acesta fiind motivul iniţierii acestei proceduri şi a celei de contencios 

administrativ. Apreciază că sunt întrunite toate condiţiile pentru emiterea unei ordonanţe 

preşedinţiale.  

În replică, reprezentanta pârâtei arată că, după cum se cunoaște, doar partea care se 

obligă într-un contract este obligată la tot ce presupune acel contract, astfel că obligaţiile 

contractuale dintr-un contract de furnizare de servicii ar reveni doar pârâtei, nu şi 

reclamantului. Reclamantul nu are nicio obligaţie atunci să suporte costurile cu privire la 

serviciile furnizate, cum nu a făcut-o nici până în prezent.  

În replică, reprezentantul reclamantului arată că pârâta ar avea la îndemână o acţiune 

în pretenţii. Arată că reclamantul a dorit întotdeauna şi doreşte în continuare să achite cota lui 

din cheltuieli, dar pârâta nu i-a permis.  

Reclamantul arată că în fiecare lună a întrebat-o pe pârâtă, verbal şi prin mesaje, câţi 

bani trebuie să îi dea pentru facturi.  

 

INSTANŢA 

 

        Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele: 

        Prin cererea înregistrată sub nr. ----, reclamantul ---- a solicitat instanţei, în 

contradictoriu cu pârâta -----, să dispună obligarea acesteia să îi permită accesul şi folosinţa 

bucătăriei şi băii imobilului casă de locuit, proprietate extratabulară, bun comun în 

devălmăşie edificat în timpul căsătoriei, obligarea pârâtei la racordarea energiei electrice şi a 

instalaţiei de încălzire la camera pe care o foloseşte în acelaşi imobil, respectiv să dispună ca 

reclamantul să îndeplinească, el însuşi sau prin alte persoane, pe cheltuiala pârâtei, lucrările 

de desfiinţare a încuietorii de acces la bucătărie şi baie şi să efectueze lucrările de racordare la 

energie electrică şi căldură, cu acordarea cheltuielilor de judecată.      

        În motivarea cererii, s-au expus circumstanţele care, în optica reclamantului, 

caracterizează litigiul.    

        În drept, s-au invocat prevederile art. 667 şi 636 din C. Civ. şi ale art. 997 - 1002 din C. 

proc. civ.  

        În probaţiune, s-a solicitat administrarea probei cu înscrisuri, interogatoriul pârâtei şi a 

celei testimoniale. 

        Cererea a fost timbrată ( f. 37 ). 

 

        Pârâta a depus întâmpinare ( f. 39 - 42 ), prin care a solicitat respingerea cererii ca 

inadmisibilă, cu acordarea cheltuielilor de judecată ocazionate. 

        În susţinerea poziţiei procesuale adoptate, s-au expus împrejurările care, în opinia 

pârâtei, sunt elocvente în cauză şi s-a reliefat că nu sunt întrunite, cumulativ, condiţiile de 

admisibilitate ale unei cereri de ordonanţă preşedinţială. 

        În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 205 - 208, 223 alin. (3), 411 alin. (1) pct. 2, 453 

şi 997 - 1002 din C. proc. civ. 

        În probaţiune, s-a solicitat administrarea probei cu înscrisuri, a celei constând în 

interogatoriul reclamantului, respectiv proba testimonială.  



 

        Analizând cererea astfel formulată, reţine următoarele: 

        În prealabil, este de notat că, prin Sentinţa civilă nr. ....... din data de 24 martie 2020 a 

Judecătoriei Gherla, pronunţată în dosarul nr. ....... ( f. 10 - 15 ), s-a dispus desfacerea 

căsătoriei încheiată între părţi, prin acord ( f. 13 ). De asemenea, prin aceeaşi hotărâre, s-a 

respins cererea privind atribuirea beneficiului locuinţei comune şi de evacuare a 

reclamantului din prezenta cauză ca inadmisibilă ( f. 13 ).             

 

        În baza art. 997 alin. (1) din C. proc. civ., Instanţa de judecată, stabilind că în favoarea 

reclamantului există aparenţa de drept, va putea să ordone măsuri provizorii în cazuri 

grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea 

unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara, precum şi pentru înlăturarea piedicilor ce 

s-ar ivi cu prilejul unei executări. Aşa fiind, este limpede că au fost instituite anumite condiţii 

expres şi strict determinate în privinţa cererii formulate potrivit procedurii speciale a 

ordonanţei preşedinţiale, anume urgenţa, apreciată în concret, raportat la circumstanţele 

obiective ale cauzei, vremelnicia, în sensul că măsurile dispuse pe această cale se impun a fi 

provizorii, neputând fi adoptate unele cu un caracter definitiv şi, în fine, neprejudecarea 

fondului, urmând a fi cercetată numai împrejurarea dacă există o aparenţă de drept în 

favoarea reclamantului, care să justifice demersul procesual promovat.  

        În acelaşi context, trebuie notat cǎ, în temeiul art. 997 alin. (2) din C. proc. civ., 

Ordonanţa este provizorie şi executorie. Dacă hotărârea nu cuprinde nicio menţiune privind 

durata sa şi nu s-au modificat împrejurările de fapt avute în vedere, măsurile dispuse vor 

produce efecte până la soluţionarea litigiului asupra fondului. Aşadar, caracterul vremelnic 

al mǎsurii adoptate pe calea procedurii speciale trebuie sǎ decurgǎ fie din însǎşi natura sa, fie 

din cuprinsul hotǎrârii judecǎtoreşti pronunţate, care determinǎ intervalul de timp în care 

aceasta urmeazǎ a produce efecte. Nu mai puţin, se remarcǎ faptul că, potrivit art. 997 alin. 

(5) din C. proc. civ., Pe cale de ordonanţă preşedinţială nu pot fi dispuse măsuri care să 

rezolve litigiul în fond şi nici măsuri a căror executare nu ar mai face posibilă restabilirea 

situaţiei de fapt. Prin urmare, s-a stabilit, explicit, cǎ, în cadrul procedurii speciale, nu pot fi 

adoptate mǎsuri care, odatǎ aduse la îndeplinire, ar face imposibilǎ restabilirea situaţiei 

anterioare, acceptându-se şi aspectul cǎ, de principiu, o obligaţie de a face nu ar putea fi 

dispusǎ prin ordonanţă preşedinţialǎ. 

        Relativ la prezentul litigiu, se constată că, în realitate, nu se verificǎ condiţiile pe care 

aceasta le presupune. Aşadar, cererea promovată este neîntemeiată pe calea procedurii 

speciale, urmând a fi respinsă ca atare.  

        În primul rând, referitor la solicitarea de a se permite accesul şi folosinţa bucătăriei şi 

băii imobilului casă de locuit, este limpede că, raportat la circumstanţele diferendului, nu este 

întrunită condiţia urgenţei.  

       În concret, din chiar acţiunea introductivă se desprinde ideea că nu este posibil accesul la 

bucătărie şi baie încă de la data de 24.03.2020 ( f. 2 verso ). Însă, trebuie sesizat că cererea de 

ordonanţă preşedinţială a fost promovată doar în cursul lunii noiembrie 2020 ( f. 2 ).  

        Prin urmare, este clar că, raportat la perioada scursă, nu se poate alega, justificat, că 

drepturile sau interesele de care se prevalează titularul s-ar putea pierde definitiv în măsura în 

care nu s-ar adopta măsura pretinsă în cauză. Dimpotrivă, în cadrul acţiunii de fond, se va 

stabili dacă, într-adevăr, există coproprietate devălmaşă şi, corelativ, obiectul său derivat, 

respectiv bunul material asupra căruia poartă. Pe de altă parte, nu transpare aspectul că s-ar 

tinde la prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea înlătura, în circumstanţele în 

care reclamantul a fost în imposibilitate de a utiliza bucătăria şi baia în întregul interval de la 

24.03.2020 şi până în prezent.  



        În acest sens, timpul trecut denotă absenţa urgenţei şi relevă că, probabil, au fost 

identificate alte soluţii pentru remedierea situaţiei. De altfel, martorul ------- a relatat că, din 

câte ştie, reclamantul ar putea să stea şi în altă parte, are rude în comună, respectiv la mama 

sa ( f. 63 ). Totodată, persoana audiată a mai adăugat că, din câte a auzit în sat, reclamantul 

şi-a cumpărat un apartament în Jucu, iar inclusiv reclamantul s-a lăudat cu aceasta ( f. 63 ).  

        Faţă de cele evocate, se conturează aspectul că, indeniabil, nu există urgenţă din prisma 

necesităţii de apărare a unui drept invocat sau de prevenire a unui prejudiciu imediat pe care 

reclamantul l-ar încerca. De altfel, împrejurarea relevată se impune a fi cercetată inclusiv din 

perspectiva faptului că accesul, respectiv folosinţa, se solicită în baza prerogativelor ce ar fi 

conferite de proprietatea comună în devălmăşie. În fine, elementul că, anterior, au existat şi 

alte litigii între părţi nu poate fi cuantificat pozitiv în evaluarea asupra condiţiei urgenţei, de 

vreme ce starea de fapt regăsită din martie 2020 şi până la această dată nu a fost înlăturată.       

        În al doilea rând, raportat la petitul iniţial al cererii, nu se verifică nici cerinţa 

neprejudecării fondului, fiind imposibil a se discerne dacă există sau nu o aparenţă de drept în 

favoarea reclamantului. 

        Sub acest aspect, s-ar fi putut imagina dispunerea, cu titlu provizoriu, a unor măsuri care 

să tranşeze folosinţa asupra imobilului în ipoteza în care existenţa proprietăţii comune 

devălmaşe ar fi constituit o împrejurare certă, necontestată. Însă, în pricina de faţă, pârâta 

susţine că imobilul nu prezintă un asemenea caracter şi că s-ar mai fi edificat trei pereţi ( f. 39 

verso ). Consecutiv, din precizările martorului ------ rezultă că, deşi baia şi bucătăria nu erau 

făcute înainte, nu cunoaşte cine anume le-a construit ( f. 62 ). De asemenea, din relatarea 

martorului ----- reiese că reclamanta a construit o cameră şi o bucătărie şi, probabil, baie, fără 

a cunoaşte exact ( f. 63 ). Aşa fiind, dispoziţia asupra modalităţii de folosinţă, în cadrul 

prezentei ordonanţe preşedinţiale, ar implica tranşarea aspectului privind existenţa sau 

inexistenţa coproprietăţii devălmaşe. Or, fără îndoială, aceasta constituie o chestiune ce poate 

fi dezlegată numai cu prilejul unui litigiu de fond, iar nu în cadrul procedurii speciale. 

        Distinct de cele redate, chiar şi în cazul în care s-ar trece la cercetarea condiţiei aparenţei 

de drept în substanţa ei, s-ar ajunge la concluzia că aceasta nu poate fi în favoarea 

reclamantului. În acest sens, promisiunea de vânzare ce a fost perfectată de pârâtă datează de 

la 14.06.2016 ( f. 48 - 49 ), în contextul în care părţile s-au căsătorit la data de …… ( f. 13 ). 

În continuare, din procesul verbal din 01.09.2020 se deduce că pârâta este cea care a primit în 

folosinţă o suprafaţă de 603 mp teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală ( 

f. 49 verso ). Pe de altă parte, sunt elocvente menţiunile celor doi martori audiaţi în cauză, aşa 

cum s-a indicat mai sus. În concret, trebuie reiterat că, din relatarea martorului -----, se 

deduce că, deşi baia şi bucătăria nu erau făcute înainte, nu cunoaşte cine anume le-a construit 

( f. 62 ). Mai mult decât atât, din declaraţia martorului ------ se desprinde faptul că reclamanta 

a construit o cameră şi o bucătărie şi, probabil, baie, fără a cunoaşte exact ( f. 63 ).  

        În consecinţă, elementele de fapt care decurg din probele administrate nu permit 

creionarea unei aparenţe de care să se poată prevala reclamantul, în sensul existenţei 

proprietăţii devălmaşe. În acest sens, nu poate fi primită ideea că hotărârile judecătoreşti 

pronunţate în ce priveşte litigiile anterioare ar statua asupra caracterului de bun comun al 

soţilor, cât timp obiectul respectivelor pricini nu viza, ca atare, aspecte ce ţin de pretinsa 

proprietate devălmaşă. Astfel, este necesar a se avea în vedere că procesul civil este guvernat 

de principiul disponibilităţii, în baza art. 9 alin. (2) din C. proc. civ. În continuare, 

considerentele Sentinţei civile nr. …… din data de …….. a Judecătoriei Gherla, cu referire la 

imobil ( f. 12 ), nu pot fi luate în considerare decât sub aspectul solicitării de atribuire a 

locuinţei, cerere formulată în cadrul procesului de divorţ. Relevanţa lor este, însă, profund 

limitată, atât din prisma cadrului procesual trasat prin pretenţiile formulate în cadrul 

procesului de divorţ, cât şi raportat la considerentele deciziei instanţei de control judiciar. Nu 



în ultimul rând, problema proprietăţii devălmaşe nu a fost tranşată, în cadrul unui litigiu de 

fond, iar poziţia pârâtei rămâne aceea că îi aparţine casa de locuit.          

        În altă ordine de idei, împrejurările pricinii nu pot fi elucidate în cadrul procedurii 

speciale întrucât este necesar a se decela care anume instituţie se regăseşte în cauză, faţă de 

circumstanţele ce o particularizează. În concret, trebuie identificate lucrările efectuate şi 

calificate din prisma semnificaţiei lor juridice, sens în care, spre exemplu, este imperios 

necesar a se elucida dacă acestea prezintă caracter de sine stătător, autonom ori adăugat. 

Totodată, se impune a se verifica, bunăoară, măsura în care a existat sau nu vreun acord între 

părţi la epoca la care s-a realizat edificarea şi, corelativ, dacă sunt întrunite ori nu premisele 

unei accesiuni imobiliare artificiale, potrivit art. 567 şi 577 alin. (1) din C. Civ. În mod 

evident, asemenea aprecieri exced vădit examinării aparenţei dreptului, cu ocazia soluţionării 

unei cereri de ordonanţă preşedinţială. 

        În legătură cu cel de-al doilea şi al treilea petit, nu este îndeplinită condiţia urgenţei, 

după cum se va demonstra, succint, în continuare.  

        În concret, martorul ------ a menţionat că merge frecvent la reclamant şi, în ultima 

perioadă, a constatat că nu are lumină şi căldură ( f. 62 ). Totodată, persoana audiată a mai 

precizat că, din acel imobil, reclamantul foloseşte o cameră ( f. 62 ). Însă, cu prilejul 

ascultării, martorul ------ a relatat că, din câte ştie, reclamantul ar putea să stea şi în altă parte, 

are rude în comună, respectiv la mama sa ( f. 63 ). Mai mult decât atât, s-a mai adăugat că, 

din câte a auzit în sat, şi-a cumpărat un apartament în …., iar inclusiv reclamantul s-a lăudat 

cu aceasta ( f. 63 ). Aşa fiind, starea de fapt prezentă nu este de natură să reflecte iminenţa 

producerii unui prejudiciu, raportat la celelalte posibilităţi de care dispune reclamantul. Nu 

mai puţin, situaţia existenţei sau inexistenţei unei proprietăţi comune în devălmăşie nu este 

lămurită, pârâta afirmând că îi aparţine casa de locuit ( f. 41 ).  

        Pe de altă parte, este de subliniat că, în fapt, titularul cererii utilizează o cameră, în mod 

exclusiv. Or, sub acest aspect, nu s-a făcut dovada că reclamantul ar fi încercat, fără succes, 

racordarea la energie electrică şi montarea unei instalaţii de încălzire şi nici nu a probat că 

acestea nu ar fi posibile, respectiv că nu s-ar afla la îndemâna sa. Aşa fiind, urgenţa nu poate 

fi evaluată pornind de la premisa dată de necesitatea ca asemenea demersuri să fie parcurse 

de pârâtă, cât timp reclamantul însuşi nu a întreprins acţiuni în acest sens. De altfel, faţă de 

menţiunile din întâmpinare, anume că reclamantul se poate adresa furnizorului de energie 

electrică şi poate să îşi facă separat încălzire, tot ce doreşte ( f. 41 ), reiese că, de principiu, nu 

ar exista opoziţie, în chestiunea discutată. Mai mult decât atât, nu rezultă că, în ipoteza în care 

s-ar impune, pentru efectuarea unor lucrări de racordare, acordul pârâtei, reclamantul l-ar fi 

solicitat şi s-ar fi manifestat un refuz neîndoielnic al acesteia.  

        De asemenea, din prisma argumentelor redate mai sus, pe deplin valabile şi care nu vor 

mai fi reiterate, nu se verifică nici aparenţa de drept în favoarea titularului cererii. 

        În fine, sub aspectul vremelniciei sau al caracterului provizoriu al măsurilor ce pot fi 

adoptate pe cale de ordonanţă preşedinţială, trebuie relevat că, în realitate, condiţia specifică a 

procedurii speciale se impune a fi apreciată dintr-o perspectivă duală. Pe de o parte, urmează 

a se ţine seama de faptul că, fără excepţie, aceste măsuri trebuie să rămână nedefinitive, adică 

reversibile, susceptibile de a fi ulterior facil înlăturate, aşa încât, la nevoie, să poată fi 

restabilită situaţia anterioară. Totodată, nu poate fi omis aspectul că, implacabil, acestea sunt 

limitate în timp, producând efecte în mod provizoriu, temporar, până când se va tranşa fondul 

situaţiei litigioase. În consecinţă, este de precizat că, în ce priveşte obligaţiile de a face, 

posibilitatea dispunerii lor, pe cale de ordonanţă preşedinţială, poate fi acceptată numai în 

mod excepţional, dat fiind cǎ, în majoritatea covârşitoare a situaţiilor, executarea lor va 

prezenta o naturǎ ireversibilă. Desigur, în unele cazuri, trebuie luate în considerare şi 

particularităţile pe care le implică starea de fapt, în mod obiectiv.  



        Cu toate acestea, în pricina de faţă, atât racordarea la energie electrică şi instalaţia de 

încălzire, cât şi desfiinţarea încuietorii la bucătărie şi baie, semnificǎ, indeniabil, aducerea la 

îndeplinire a unei obligaţii de a face, prin realizarea unor lucrǎri specifice. Fără îndoială, 

există dubii serioase cu privire la posibilitatea ca asemenea mǎsuri să fie adoptate pe calea 

ordonanţei preşedinţiale, cǎci ar presupune, de fapt, imposibilitatea restabilirii situaţiei 

anterioare, fiind pe deplin incidentǎ reglementarea art. 997 alin. (5) din C. proc. civ. Astfel, 

ţinând seama şi de aspectele evidenţiate în precedent, în legǎturǎ cu aparenţa de drept în 

favoarea titularului acţiunii civile, precum şi de specificul lor, activităţile la care se face 

referire ar fi de natură a dobândi un caracter definitiv. Ca atare, nu se poate alega cǎ 

vremelnicia mǎsurilor ar fi prezervatǎ, în ipoteza în care acestea ar fi adoptate.          

       

        În considerarea celor expuse în precedent, în baza art. 997 alin. (1) din C. proc. civ., se 

va respinge cererea promovată. 

 

        Potrivit art. 453 alin. (1) din C. proc. civ., Partea care pierde procesul va fi obligată, la 

cererea părții care a câștigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată, iar conform art. 

451 alin. (1) din C. proc. civ., în cuantumul lor se include şi onorariul avocatului. Însă, în 

cauză, 

pârâta nu a făcut dovada, în condiţii de regularitate procedurală, potrivit art. 249 şi 452 din C. 

proc. civ., a spezelor ce i-ar fi fost ocazionate.  

 

PENTRU ACESTE MOTIVE 

ÎN NUMELE LEGII 

HOTĂRĂŞTE 

 

        Respinge ca fiind neîntemeiatǎ cererea de ordonanţă preşedinţială formulată de către 

reclamantul -------- în contradictoriu cu pârâta ------- 

        Respinge ca fiind neîntemeiate cheltuielile de judecată solicitate de către pârâtă.  

        Cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronunţare, cererea pentru exercitarea căii de 

atac urmând a fi depusă la Judecătoria Gherla.  

        Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei, azi, -----.    

 

 PREŞEDINTE, GREFIER, 

  

 
 

Red. / Tehn. MI / CI 

 

 


