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INSTANŢA 

 

        Deliberând asupra cauzei civile de faţǎ, constatǎ urmǎtoarele: 

        Prin cererea înregistratǎ sub nr. ----, reclamanta ---- a solicitat instanţei, în contradictoriu 

cu pârâtul ----, să constate că au dobândit, cu titlu de bun comun, în cote părţi de 1/2 fiecare, 

imobilul casă de locuit în suprafaţă de 218 mp, proprietate extratabulară, situată în -----, 

respectiv să dispună ieşirea din indiviziune, prin atribuirea în natură a bunului în favoarea 

pârâtului, cu obligarea sa la plata sultei, cu acordarea cheltuielilor de judecată ocazionate.  

        În motivarea cererii, s-a indicat de reclamantă, în esenţǎ, că lucrările de edificare au fost 

iniţiate din banii de nuntă. De asemenea, s-a subliniat că au fost utilizaţi banii comuni ai 

soţilor pentru construcţie, între timp intervenind divorţul.             

        În drept, au fost invocate prevederile art. 194, 980 şi urm. şi 453 şi urm. din C. proc. civ. 

şi ale art. 355 şi 357 din C. Civ.  

        În susţinerea pretenţiilor, s-a solicitat administrarea probei cu înscrisuri, a celei 

testimoniale, interogatoriul, precum şi expertiza de evaluare. 

        Cererea a fost timbrată ( f. 32 ). 

                

        Pârâtul a depus întâmpinare şi cerere reconvenţională ( f. 38 - 43 ), prin care a indicat că 

solicită respingerea primului petit din acţiune, respectiv că este de acord cu admiterea 

petitului 2, cu menţiunea ca sulta să fie stabilită la un procent de 5% din valoarea bunului, iar, 

pe cale reconvenţională, a pretins să se constate că imobilul casă de locuit, în suprafaţă de 

218 mp, proprietate extratabulară, situată în -----, are caracterul de bun dobândit în cotă 

majoritară de către pârât, contribuţia însemnând un procent de 95% din valoarea imobilului, 

respectiv atribuirea în favoarea sa, cu plata unei sulte raportate la procentul de 5% contribuţie 

proprie a reclamantei, cu acordarea cheltuielilor de judecată. 

        În susţinerea poziţiei procesuale adoptate, s-a relevat de pârât, în esenţă, că tatăl său s-a 

oferit să îl ajute şi să construiască o casă pe terenul proprietatea acestuia, sens în care a 

cumpărat materialele necesare. Totodată, s-a menţionat că tot părintele a fost cel care a 

contractat o echipă pentru edificare şi a plătit integral preţul. Corelativ, s-a amintit că, din 

banii obţinuţi de tatăl său din subvenţii APIA, cât şi din vânzarea unor animale, s-au montat 



geamurile termopan şi uşile. În continuare, s-a mai învederat că, prin  anul 2015, prin 

investirea unor sume luate de la tatăl său, s-a reuşit terminarea bucătăriei şi a unei camere.          

        În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 205 şi 209 din C. proc. civ. şi ale art. 340, 357 

şi 360 din C. Civ.  

        În probaţiune, s-a solicitat administrarea probei cu înscrisuri şi a celei testimoniale.  

 

        Reclamanta a transmis întâmpinare la cererea reconvenţională ( f. 76 - 81 ), prin care a 

solicitat respingerea petitului 3 din cuprinsul ei. 

        În motivare, s-a evidenţiat, cu referire la achiziţionarea materialelor, că este vorba 

despre banii de nuntă, care se aflau în posesia tatălui pârâtului. Subsecvent, s-a relevat că 

deciziile de plată a subvenţiilor APIA nu fac dovada aspectului că banii obţinuţi ar fi fost 

investiţi în construirea şi finalizarea casei. Nu mai puţin, s-a apreciat că există o contribuţie a 

sa de cel puţin 1/2 din valoarea finală a imobilului.  

        În drept, au fost invocate prevederile art. 205, 148 - 151 şi 201 alin. (2) din C. proc. civ.  

 

        Analizând cererea principală şi cea incidentală, reţine urmǎtoarele: 

        Potrivit certificatului ataşat ( f. 7 ), părţile figurează, în evidenţa fiscală de la nivelul 

unităţii administrativ teritoriale, cu o clădire amplasată în ------, cu suprafaţa totală 

desfăşurată de 218 mp, rezidenţială. 

 

        Aşa cum dispune art. 669 din C. Civ., Încetarea coproprietăţii prin partaj poate fi 

cerută oricând, afară de cazul în care partajul a fost suspendat prin lege, act juridic sau 

hotărâre judecătorească, existând posibilitatea ca acesta să fie realizat, desigur, pe cale 

judiciară, conform art. 670 din C. Civ. Sub aspectul regulilor privitoare la modalitatea de 

împărţire, din textul art. 676 alin. (1) din C. Civ. reiese că partajul se va realiza, cu prioritate, 

în natură, proporţional cu cota ce revine fiecărui coproprietar. Desigur, alin. (2) lit. a) din 

cadrul aceluiaşi articol stabileşte, de asemenea, posibilitatea atribuirii întregului bun unuia 

dintre coproprietari, la cerere, dacă acesta este indivizibil sau nu este comod partajabil în 

natură.  

        Nu mai puţin, este semnificativ a sublinia că, potrivit art. 357 alin. (1) din C. Civ., În 

cadrul lichidării comunităţii, fiecare dintre soţi preia bunurile sale proprii, după care se va 

proceda la partajul bunurilor comune şi la regularizarea datoriilor. În continuare, conform 

alin. (2) din cadrul articolului mai sus indicat, În acest scop, se determină mai întâi cota-parte 

ce revine fiecărui soţ, pe baza contribuţiei sale atât la dobândirea bunurilor comune, cât şi la 

îndeplinirea obligaţiilor comune. Până la proba contrară, se prezumă că soţii au avut o 

contribuţie egală. În acelaşi context, trebuie notat că, în baza art. 984 alin. (1) din C. proc. 

civ., instanţa urmează a determina, în cadrul procedurii în discuţie, bunurile supuse 

împărţelii, calitatea de coproprietar, cota - parte ce se cuvine fiecăruia şi creanţele născute 

din starea de proprietate comună pe care coproprietarii le au unii faţă de alţii, regula fiind 

aceea a împărţelii în natură.  

        Aşadar, este necesar a se forma loturile şi a se dispune atribuirea lor, cu întregirea 

acestora printr-o sumă de bani, în circumstanţele în care nu sunt egale ca valoare, operaţiunile 

astfel enumerate fiind evocate în cadrul art. 984 alin. (2) din C. proc. civ. Desigur, este de 

menţionat că, în baza art. 988 din C. proc. civ., au fost individualizate criteriile ce trebuie 

luate în seamă la formarea şi atribuirea loturilor, anume acordul părţilor, mărimea cotei ce se 

cuvine fiecăreia, natura bunurilor, domiciliul şi ocupaţia părţilor, faptul că unii dintre 

coproprietari au efectuat anumite construcţii sau îmbunătăţiri cu acordul celorlaţi, înainte de a 

se cere partajul, enumerarea nefiind, însă, limitativă.    

 



        În ce priveşte litigiul de faţă, este de observat, pe de o parte, că nu poate fi negată 

calitatea de bun comun cu referire la imobilul individualizat în cerere. Într-adevăr, dreptul de 

proprietate asupra edificiului a fost dobândit pe timpul căsătoriei, supusă regimului 

comunităţii legale, prin construire.  

        Pe de altă parte, este de remarcat că, după cum reiese din reglementarea art. 984 alin. (1) 

din C. proc. civ., instanţei sesizate cu o cerere de partaj judiciar îi revine sarcina de a proceda 

la identificarea bunurilor supuse împărţelii, precum şi a cotei părţi ce revine fiecăruia dintre 

coproprietari. Or, se poate lesne sesiza că, prin cererea principală, s-a pretins existenţa unei 

contribuţii egale a părţilor la dobândirea bunului ( f. 2 ). Totuşi, poziţia pârâtului reclamant 

reconvenţional a fost în sensul că ar fi avut o contribuţie majoritară, de aproximativ 95% ( f. 

38 ).  

        În chestiunea evocată, sunt elocvente prevederile art. 357 alin. (1) din C. Civ., în baza 

cărora În cadrul lichidării comunităţii, fiecare dintre soţi preia bunurile sale proprii, după 

care se va proceda la partajul bunurilor comune şi la regularizarea datoriilor. Mai mult 

decât atât, în temeiul alin. (2) din cadrul aceluiaşi articol, În acest scop, se determină mai 

întâi cota-parte ce revine fiecărui soţ, pe baza contribuţiei sale atât la dobândirea bunurilor 

comune, cât şi la îndeplinirea obligaţiilor comune. Până la proba contrară, se prezumă că 

soţii au avut o contribuţie egală. Ca atare, în vederea efectuării lichidării comunităţii, se va 

trece la partajarea bunurilor comune, prin determinarea cotei de contribuţie a fiecăruia dintre 

foştii soţi, aceasta fiind prezumată ca egală, până la proba contrară.  

        În cauză, referitor la modalitatea în care părţile au participat la dobândirea imobilului, se 

impune a se lua în considerare atât cadrul în care acestea şi-au adus aportul la edificare, cât şi 

contextul în care au contribuit la executarea unor eventuale obligaţii comune. Totuşi, raportat 

la dovezile administrate în cauză, se constată că pârâtul reclamant reconvenţional nu a făcut 

dovada contrară prezumţiei instituite de art. 357 alin. (2) teza a II a din C. Civ.  

        În primul rând, se poate lesne sesiza că părţile s-au căsătorit la 28.04.2003, divorţul fiind 

pronunţat la 21.06.2017 ( f. 13 ). Faţă de aspectul evocat, se reţine că, pe durata relaţiei 

matrimoniale, reclamanta a fost angajată în muncă, adeveriţa emisă ilustrând veniturile 

realizate în perioada mai 2003 - iunie 2017 ( f. 188 - 189 ). În acest context, este adevărat că, 

în intervalul 15.02.2008 - 04.01.2010, aceasta a avut contractul individual de muncă 

suspendat pentru concediu de creştere a copilului în vârstă de până la 2 ani ( f. 188 ). Însă, în 

mod evident, în perioada indicată a beneficiat de prestaţiile corespunzătoare, în cadrul 

sistemului de asigurări sociale. 

        În al doilea rând, este real că martorul ------ a relatat că pârâtul se ocupa de gospodărie, 

avea vaci, porci şi un cal ( f. 135 ). Totuşi, aceeaşi persoană a menţionat că nu ştie dacă 

pârâtul obişnuia să vândă carne, lapte sau alte produse, iar martorului nu i-a vândut niciodată 

( f. 135 ). Corelativ, martorul ------ a precizat că, prin preajma căsătoriei, pârâtul se ocupa de 

gospodărie, avea cam peste zece vaci şi un cal, dădea laptele ( f. 136 ). Mai mult decât atât, 

aceeaşi persoană a relevat că, din câte ştie, sumele provenite din creşterea animalelor şi din 

agricultură reveneau tatălui pârâtului, care îi dădea partea ce i se cuvenea ( f. 136 ). 

        În lumina celor de mai sus, se conchide că, în realitate, reclamanta a fost cea care a 

beneficiat, pe durata căsătoriei, de venituri sigure, certe şi constante, spre deosebire de pârât, 

care nu era angajat. De asemenea, deşi este adevărat că acesta din urmă desfăşura activitate în 

cadrul gospodăriei proprii, nu există date certe cu referire la veniturile astfel realizate şi 

nivelul lor, ţinând seama de relatările celor doi martori.  

        În al treilea rând, este de observat că martorul ------ a amintit că reclamanta se ocupa de 

copii, care erau îngrijiţi când se aflau în curte ( f. 135 ). Totodată, martorul ----- a precizat că 

se ocupa de copii, chiar dacă atitudinea ei era destul de rece ( f. 136 ). Desigur, părţile au 

beneficiat de sprijinul părinţilor pârâtului reclamant reconvenţional, în ce priveşte creşterea 

minorilor şi treburile gospodăreşti. În acest sens, martorul ------ a notat că a văzut, în unele 



sâmbete, că mama pârâtului le spăla hainele părţilor şi ale copiilor şi le aducea înapoi, că 

părinţii pârâtului se ocupau de copii pentru că reclamanta lucra, respectiv că mama pârâtului 

făcea de mâncare şi le aducea, bucătăria părţilor nefiind făcută, la acel moment ( f. 135 ). 

Însă, indeniabil, aceasta nu poate semnifica împrejurarea că reclamanta nu ar fi avut nicio 

contribuţie în ce priveşte creşterea şi îngrijirea copiilor, respectiv treburile casnice. 

Dimpotrivă, este clar că, mai ales în perioada în care minorii erau de vârstă fragedă, prezenţa 

mamei a fost indispensabilă. De asemenea, spre exemplu, martorul ------ a relatat că a văzut-o 

pe reclamantă venind cu laptele de pe păşune ( f. 135 ), iar ------- a precizat, în mod similar, 

că a văzut-o mergând după lapte pe păşune ( f. 136 ). 

        Aşa fiind, este cert că, în concret, reclamanta a fost, la rândul său, implicată în aspectele 

ce vizează creşterea copiilor şi activităţile din gospodărie, chiar şi în contextul în care, 

dincolo de perioada în care a fost suspendat contractul, a fost încadrată în muncă. 

        În al patrulea rând, se constată că pârâtul reclamant reconvenţional a susţinut că plata 

materialelor necesare edificării casei şi a manoperei s-a efectuat de către tatăl său ( f. 39 ). 

Însă, în realitate, probele administrate nu au confirmat împrejurarea astfel alegată. 

Dimpotrivă, martorul ------, naşul de cununie al părţilor, a evocat că ştie că le-a rămas o sumă 

de bani după ce au achitat contravaloarea nunţii, fără a putea preciza exact ( f. 136 ). În 

continuare, aceeaşi persoană a indicat că s-a deplasat cu pârâtul şi cu tatăl lui la Cluj şi s-au 

cumpărat materialele, respectiv bolţari, probabil pentru toată casa şi o parte din ciment ( f. 

136 ). Corelativ, martorul a menţionat că, din câte ştie, aceste materiale au fost achitate din 

banii de la nuntă ( f. 136 ). 

        Prin urmare, sunt nefondate apărările pârâtului, neputându-se afirma, justificat, că plata 

materialelor şi a manoperei s-ar fi realizat de către tatăl său, din fonduri personale. De altfel 

elementul că există chitanţe sau facturi emise pe numele lui ------ ( f. 52 şi 54 - 57 ) nu este în 

măsură a conduce la o altă concluzie, în condiţiile în care sursa sumelor avansate nu poate fi 

decât cea relevată de către martor. Mai mult decât atât, se observă că una din facturi a fost 

emisă chiar pe numele reclamantei ( f. 53 ), toate aceste aspecte fiind de natură a confirma 

faptul că, în concret, tatăl pârâtului s-a ocupat doar de achiziţionarea şi recepţia materialelor. 

        În al cincilea rând, s-a afirmat, prin întâmpinarea şi cererea reconvenţională, că, din 

subvenţiile APIA şi din vânzarea unor animale, s-au pus geamurile şi uşile ( f. 39 ), respectiv 

că, în 2015, prin investirea unor sume luate de tatăl pârâtului, obţinute din subvenţii APIA, s-

a reuşit finalizarea bucătăriei şi a unei camere ( f. 40 ). 

        Totuşi, înscrisurile ataşate nu reflectă decât faptul că, în favoarea lui -----, s-au stabilit 

anumite sume de achitat, de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură ( f. 58 - 

68 ). Mai mult decât atât, Deciziile nr. … ( f. 58 ) şi nr. … ( f. 62 ) sunt posterioare desfacerii 

căsătoriei prin divorţ, la 21.06.2017 ( f. 13 ). Aşadar, din probele administrate nu rezultă 

destinaţia fondurilor în discuţie, cu precizarea că, în realitate, nu poate fi omisă natura 

sumelor achitate de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv 

scopurile pentru care sunt încuviinţate. 

        În al şaselea rând, se constată că, la data de 26.04.2006, a fost contractat un credit în 

cuantum de 10000 lei ( f. 15 ). În acest sens, chiar pârâtul recunoaşte că o parte din împrumut 

a fost folosită pentru casă, construindu-se scările şi realizându-se unele dintre finisajele de la 

parter ( tencuieli ) ( f. 40 ). În continuare, trebuie apreciat că, în circumstanţele în care, în 

perioada de rambursare a creditului, pârâtul nu a fost încadrat în muncă, restituirea sa a fost 

realizată prin contribuţia semnificativă a reclamantei. 

        În fine, este real aspectul că martorul ------ a relatat că tatăl pârâtului se ocupa de făcut 

beton şi tot timpul era acolo, lucrând la casă ( f. 135 ). Totuşi, aceeaşi persoană a mai 

menţionat că din auzite ştie că tatăl pârâtului i-a ajutat foarte mult la casă ( f. 135 ). Pe de altă 

parte, martorul ------ a relevat că a contribuit cu muncă la realizarea casei, a subsolului şi 

parterului, timp de câteva luni, respectiv după serviciu, cam în fiecare zi, aproximativ, fără a 



şti exact, mergea singur ( f. 136 ). În continuare, aceeaşi persoană a amintit că tatăl pârâtului 

lucra cu mai mulţi oameni în clacă, dar muncă efectivă  consta în căratul apei, datul la 

betonieră, iar nu în construirea efectivă ( f. 136 ).  

        În consecinţă, deşi tatăl pârâtului a oferit ajutor în vederea edificării, faţă de activitatea 

pe care o desfăşura, sprijinul în discuţie a fost unul firesc. În lumina tuturor celor de mai sus, 

nu se poate considera că aspectul examinat ar fi în măsură, singular, a contura o contribuţie 

superioară a pârâtului în dobândirea bunului comun.          

        În circumstanţele astfel trasate, se constată că, faţă de argumentele evidenţiate, se 

justifică stabilirea unei cote de contribuţie egală în favoarea fiecăreia dintre părţi, nefiind 

răsturnată prezumţia instituită de art. 357 alin. (2) teza a II a din C. Civ. 

        Sintetizând, în baza art. 984 alin. (1) din C. proc. civ., se reţine că, pe timpul căsătoriei, 

părţile au dobândit, ca bun comun, imobilul casă de locuit situat în -----, în suprafaţă totală 

desfăşurată de 218 mp, în cota de 1/2 fiecare.  

 

        În continuare, în temeiul art. 984 alin. (2) din C. proc. civ., se va dispune sistarea 

proprietǎţii comune devălmaşe, corelativ cu împărţeala în natură, imobilul evocat mai sus 

rămânând a fi atribuit pârâtului, care va fi ţinut la plata sultei de 48350 lei, în favoarea 

reclamantei. 

        Din această perspectivă, este de remarcat că, prin aplicarea criteriilor la care se referă 

art. 988 din C. proc. civ., se ajunge la concluzia că, în cauza de faţă, este pe deplin justificată 

atribuirea în natură a imobilului către pârât. În acest context, este elocventă poziţia procesuală 

exprimată de părţi ( f. 2 şi 38 ). Mai mult decât atât, este de remarcat că, prin cererea 

introductivă, s-a făcut trimitere inclusiv la aspectul vizând amplasarea construcţiei, respectiv 

pe terenul proprietatea părinţilor pârâtului ( f. 4 ). Corelativ, s-a mai învederat că fostul soţ 

locuieşte in imobil de la data despărţirii în fapt ( f. 4 ), or toate elementele evocate conturează 

caracterul justificat al măsurii.  

        În ce priveşte valoarea bunului şi sulta datorată de pârât, se remarcă împrejurarea că, în 

cauză, s-a efectuat o expertiză de specialitate ( f. 147 - 151 ). În acest sens, s-a apreciat că 

echivalentul bunului ajunge la un nivel de 96700 lei ( f. 151 ), aceasta fiind valoarea ce va fi 

avută în vedere în dezlegarea diferendului. 

        Sub aspectul discutat, este real că, potrivit raportului, a fost determinată o valoare atât 

din prisma cataloagelor 1964, cât şi a îndreptarului tehnic Matrix Rom ( f. 151 şi 175 - 177 ). 

Însă, aşa cum s-a evidenţiat, de către domnul expert, în vederea fundamentării opiniei, este 

necesar a se ţine seama de informaţiile furnizate de piaţa imobiliară, de piaţa lucrărilor de 

construcţii şi de orice alte informaţii de piaţă care pot influenţa valoarea ( f. 151 ). Totodată, 

s-a menţionat că, după părerea sa, echivalentul proprietăţii este de 96700 lei ( 151 ), din 

prisma argumentelor indicate, printre care şi elementul că reprezintă percepţia evaluatorului 

referitor la cel mai probabil preţ într-o tranzacţie obiectivă ( f. 151 ). 

        Aşadar, nu poate fi primită solicitarea pârâtului de a se lua în considerare cea mai mică 

dintre valori, respectiv cea determinată prin metoda costului de înlocuire net, îndrumător 

tehnic Matrix Rom ( f. 177 ). Într-adevăr, domnul expert a relevat costul ce rezultă prin 

utilizarea cataloagelor, respectiv a îndreptarului ( f. 151 ) şi apoi a concluzionat, în funcţie de 

argumentele înfăţişate, care anume este valoarea reţinută. Fără îndoială, în determinarea 

echivalentului de piaţă al bunului, nu pot fi avute în vedere, în mod singular, preţul pe 

unitatea de suprafaţă, gradul de uzură fizică, neadecvarea funcţională şi gradul de uzură 

cumulat, aşa cum acestea sunt menţionate în îndrumarul tehnic utilizat ( f. 177 ), raportat la 

gradul ridicat de generalitate. Dimpotrivă, numai după verificarea stării bunului, a modalităţii 

în care se prezintă, a particularităţilor sale, a amplasamentului, respectiv a specificului de pe 

piaţă, poate fi determinată o valoare cât mai apropiată de cea reală. Or, în cauză, faţă de 

considerentele pe care le-a evocat, domnul expert a individualizat un anumit echivalent, 



considerat a constitui cel mai probabil preţ ce ar putea fi obţinut într-o tranzacţie ( f. 151 ), 

care se impune a fi reţinut şi în prezentul litigiu.        

 

        În fine, este de amintit că, potrivit art. 990 din C. proc. civ., La cererea unuia dintre 

coproprietari, instanţa, ţinând seama de împrejurările cauzei, pentru motive temeinice, va 

putea să îi atribuie bunul direct prin hotărârea asupra fondului procesului, stabilind totodată 

sumele ce se cuvin celorlalţi coproprietari şi termenul în care este obligat să le plătească. 

        În cauză, se constată, pe de o parte, că este justificată atribuirea definitivă către pârât, 

raportat la raţiunile pentru care bunul va ajunge, în natură, în favoarea sa. Pe de altă parte, nu 

este necesară stabilirea unui anumit termen în care va fi avansată sulta, obligaţia urmând a 

deveni exigibilă de îndată ce hotărârea pronunţată va rămâne definitivă. Astfel, este de 

subliniat că, de la momentul comunicării cererii de chemare în judecată, în ianuarie 2018 ( f. 

37 ) şi până în prezent s-a scurs un interval de timp semnificativ. Mai mult decât atât, raportul 

de expertiză a fost depus la 06.11.2019 ( f. 147 ), aşa încât, având în vedere şi atribuirea 

definitivă prin însăşi hotărârea asupra fondului pricinii, se constată că este rezonabil ca sulta 

să fie avansată de îndată ce litigiul va fi soluţionat definitiv.  

               

        Aşa cum dispune art. 9 alin. (2) din C. proc. civ., Obiectul şi limitele procesului sunt 

stabilite prin cererile şi apărările părţilor. Ca atare, cum procesul civil este guvernat de 

principiul disponibilităţii, se observă că pârâtul şi-a exprimat intenţia de a obţine, pe cale 

separată, cheltuielile de judecată. 

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

cererea părţii care a câştigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată, iar conform art. 

451 alin. (1) din C. proc. civ., în cuantumul lor se include şi taxa de timbru, respectiv 

onorariul avocatului şi al expertului.  

        Relativ la pricina de faţă, este de remarcat că pretenţiile formulate de reclamantă au fost 

găsite justificate, inclusiv din prisma contribuţiei la dobândirea bunului comun. Pe de altă 

parte, cererea incidentală este neîntemeiată, faţă de cele pretinse de pârât ( f. 38 ). Cu toate 

acestea, nu poate fi ignorat aspectul că partajul se caracterizează, în mod fundamental, printr-

o dublă judecată, de vreme ce părţile se prevalează de drepturi reciproce, regăsite în 

patrimoniul lor. În asemenea circumstanţe, trebuie apreciat că reclamanta este îndreptăţită să 

obţină plata sumei de 2736,75 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, din care 1716,75 lei 

reprezintă taxa judiciară de timbru ( f. 32 ), iar 1020 lei onorariul expertului ( f. 117 şi 186 ), 

determinată în raport de cota de contribuţie egală a părţilor la dobândirea comunităţii. 

Referitor la pretenţiile cu titlu de onorariu avocaţial, se impune precizarea că nu s-a făcut 

dovada existenţei şi întinderii unor asemenea speze, în condiţii de regularitate procedurală, 

conform art. 249 şi 452 din C. proc. civ.            

                    

PENTRU ACESTE MOTIVE 

ÎN NUMELE LEGII 

HOTĂRĂŞTE 

 

        Admite în parte cererea formulată de către reclamanta ----, în contradictoriu cu pârâtul --

-- 

        Respinge ca fiind neîntemeiată cererea reconvenţională formulată de către pârâtul 

reclamant reconvenţional ---- în contradictoriu cu reclamanta pârâtă reconvenţional ------ 

        Constată că, pe timpul căsătoriei, părţile au dobândit, ca bun comun, imobilul casă de 

locuit situat în -----, în suprafaţă totală desfăşurată de 218 mp, în cota de 1/2 fiecare.   

        Dispune sistarea proprietǎţii comune în devălmăşie asupra imobilului casă de locuit 

situat în -----, în suprafaţă totală desfăşurată de 218 mp.     



        Atribuie imobilul casă de locuit situat în -----, în suprafaţă totală desfăşurată de 218 mp, 

în favoarea pârâtului -----.       

        Obligă pârâtul ------ să achite reclamantei ----- suma de 48350 lei cu titlu de sultă.  

        Obligă pârâtul ----- să achite reclamantei ----- suma de 2736,75 lei cu titlu de cheltuieli 

de judecată, din care 1716,75 lei reprezintă taxa judiciară de timbru, iar 1020 lei onorariul 

expertului.  

        Respinge celelalte cheltuieli de judecată solicitate de către reclamantă ca fiind 

neîntemeiate.  

        Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, cererea în acest sens urmând a fi 

introdusă la Judecătoria Gherla.  

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

 

 PREŞEDINTE, GREFIER, 

  

 

 
Red. / Tehn. MI 

--- 

 


