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Pe rol se află soluţionarea cauzei civile privind pe reclamanta ..., în contradictoriu cu 

pârâtul ..., având ca obiect pensie de întreţinere. 

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

din data de 28.01.2021, parte integrantă din prezenta când instanţa, având nevoie de timp pentru 

a delibera, a amânat pronunţarea pentru 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 acestei instanţe la data de 09.09.2020, sub nr. de mai 

sus, reclamanta a arătat că îl cheamă în judecată pe pârât, pentru plata pensiei alimentare a 

minorului .... 

 În motivare, a arătat în esenţă că la data de 14.01.2020 l-a mai chemat în judecată pentru 

neplata pensiei alimentare dar nici în urma hotărârii judecătoreşti nu a început să plătească, 

după primirea comunicării de hotărâre civilă din partea judecătoriei a început să sune neîncetat 

la telefon, spunând mereu că  nu este vreo lege care să îl poată obliga să plătească şi că minorul 

peste puţin timp va împlini vârsta la care nu mai trebuie să îi plătească nimic şi o să poată 

merge să îşi câştige singur existenţa. 

 În continuare a arătat că minorul urmează să înceapă clasa  a IX-a şi va sta la internat, 

fiindu-i mai uşor să înveţe, decât să facă naveta, care îi ocupă programul întregii zile. Ca 

părinte, singură s-a ocupat de creşterea şi educarea minorului şi vrea ca tatăl lui să contribuie 

obligat lla finalizarea studiilor. 

 În drept, cererea nu a fost motivată. 

 În probaţiune, nu au fost formulate solicitări. 

 În dovedire, a depus la dosar înscrisurile de la f. 4-13. 

 Cererea a fost legal timbrată cu taxă de timbru în cuantum de 20 lei (f.3). 

 Pârâtul nu a formulat întâmpinare, deşi i s-a comunicat în mod legal cererea de chemare 

în judecată şi înscrisurile anexate. 

 Analizând cu prioritate excepţia lipsei de interes, invocată de instanţă din oficiu la 

termenul din data de 28.01.2021, conform art. 248 alin. 1 Cod procedură civilă, reţine 

următoarele: 

 În fapt, prin Sentinţa civilă nr. ... pronunţată de Judecătoria Gherla la data de ... în 

dosarul nr. ... (f.17-18) instanţa a dispus modificarea măsurilor stabilite prin Sentinţa civilă nr. 

... a Judecătoriei Gherla pronunţată în dosarul nr. ... în ceea ce privește obligația pârâtulului de 

plată a pensiei de întreținere pentru minorul ..., născut la data de 13.11.2005, stabilind obligația 

pârâtului de a achita în favoarea minorului o pensie de înreținere lunară în cotă de 1/4 din 

venitul net lunar (exceptând norma de hrană, norma de echipare şi orice alte sporuri cu 



destinaţie specială sau pentru condiţii deosebite), dar nu mai puţin de 1/4 din venitul minim net 

pe economie, la data la care trebuie achitată această pensie, de la data introducerii acţiunii, 

respectiv 14.01.2020, şi până la majoratul minorului sau până la intervenirea unei alte cauze de 

modificare ori de încetare a obligaţiei de întreţinere. 

 Din susţinerile reclamantei de la termenul de judecată din data de 28.01.2021 rezultă că 

reclamanta, prin cererea de chemare în judecată ce face obiectul prezentului dosar, solicită 

obligarea pârâtului la plata pensiei de întreținere astfel cum a solicitat şi în dosarul nr. .... 

 În drept, conform art. 248 alin. 1 Cod procedură civilă „instanţa se va pronunţa mai 

întâi asupra excepţiilor de procedură, precum şi asupra celor de fond care fac inutilă, în tot sau 

în parte, administrarea de probe ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei.” 

De asemenea, potrivit art. 32 alin. 1 lit.d) Cod procedură civilă, interesul este una dintre 

condiţiile de exercitare a oricărei forme de manifestare a acţiunii civile, în situația în care 

interesul în promovarea acțiunii nu îndeplinește aceste condiții sancțiunea fiind aceea a 

respingerii cererii ca lipsită de interes conform prevederilor art. 40 alin. 1 Cod procedură civilă.  

Conform art.33 Cod procedură civilă interesul trebuie să fie determinat, legitim, 

personal, născut şi actual.  

Prin interes, condiție de exercițiu a acțiunii civile, se înţelege folosul practic urmărit de 

cel ce a pus în mişcare procedura judiciară pentru valorificarea dreptului subiectiv civil ce se 

cere a fi protejat.  

Potrivit prevederilor art. 448 alin.1 pct. 4 Cod procedură civilă „(1) Hotărârile primei 

instanţe sunt executorii de drept când au ca obiect: 4. rente ori sume datorate cu titlu de obligaţie 

de întreţinere sau alocaţie pentru copii, precum şi pensii acordate în cadrul asigurărilor 

sociale;”. 

Conform art. 632 alin. 2 Cod procedură civilă „Constituie titluri executorii hotărârile 

executorii prevăzute la art. 633, hotărârile cu executare provizorie, hotărârile definitive, precum 

şi orice alte hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare.” 

În cauză, instanţa reţine că folosul practic urmărit de reclamantă este reprezentat de 

obţinerea unui titlu executoriu (hotărâre judecătorească), prin care pârâtul să fie obligat să 

plătească pensia de întreţinere în favoarea minorului .... 

Or, prin Sentinţa civilă nr. ... pronunţată de Judecătoria Gherla la data de ... în dosarul 

nr. ... instanţa a dispus deja obligarea pârâtului să achite în favoarea minorului o pensie de 

înreținere lunară în cotă de 1/4 din venitul net lunar (exceptând norma de hrană, norma de 

echipare şi orice alte sporuri cu destinaţie specială sau pentru condiţii deosebite), dar nu mai 

puţin de 1/4 din venitul minim net pe economie, la data la care trebuie achitată această pensie, 

de la data introducerii acţiunii, respectiv 14.01.2020, şi până la majoratul minorului sau până 

la intervenirea unei alte cauze de modificare ori de încetare a obligaţiei de întreţinere. 

Hotărârea antemenţionată, fiind pronunţată cu privire la obligaţia de întreţinere a unui 

minor, beneficiază de executare provizorie de drept, şi are deci calitatea de titlu executoriu, 

conform art. 632 alin. 2 Cod procedură civilă. Prin urmare, reclamanta deţine deja un titlu 

executoriu în baza căruia pârâtul este obligat să achite pensie de întreţinere. 

Reclamanta nu justifică un interes pentru obținerea unei sentințe judecătorești de 

obligare din nou a pârâtului la plata pensiei de întreţinere, de vreme ce poate pune în executare 

Sentinţa civilă nr. ..., prin intermediul executorilor judecătoreşti, potrivit art. 622 şi urm. 

Cod procedură civilă. 

Faţă de cele arătate, instanţa de judecată urmează să admită excepţia lipsei de interes, 

invocată din oficiu şi, pe cale de consecinţă să respingă  cererea de chemare în judecată ca 

lipsită de interes. 

PENTRU ACESTE MOTIVE, 

ÎN NUMELE LEGII, 

HOTĂRĂŞTE: 



 

 

Admite excepţia lipsei de interes, invocată instanţă din oficiu. 

Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta ...., în contradictoriu 

cu pârâtul  .....,  ca lipsită de interes. 

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, care se depune la Judecătoria 

Gherla. 

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, 

azi, 11.02.2021. 

 

PREŞEDINTE,                                  GREFIER, 
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