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Dosar nr. ... 
SENTINŢA CIVILĂ Nr.  

Şedinţa publică din data de  

Instanţa constituită din 

PREŞEDINTE: .. 

GREFIER: ... 

 

Pe rol judecarea cauzei civile formulată de reclamanţii ---- în contradictoriu cu pârâţii 

------- -, având ca obiect succesiune.  

Mersul dezbaterilor este consemnat în încheierea de şedinţă din data de 03.09.2020, 

care face parte integrantă din prezenta, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, 

a amânat pronunţarea pentru 17.09.2020, apoi pentru astăzi, 24.09.2020. 

 

INSTANŢA 

 

        Deliberând asupra cauzei civile de faţǎ, constatǎ urmǎtoarele: 

        Prin cererea înregistratǎ la data de 20.12.2018 sub nr. ----, reclamanţii -------, au solicitat 

instanţei, în contradictoriu cu pârâţii --------- să constate că au calitatea de moştenitori după 

defuncta …, în cota de ¼ reclamantul de rând 1, în calitate de soţ supravieţuitor, iar 

reclamanţii de rând 2, 3 şi 4, în cotă de 3/12 parte, în calitate de copii, din ½ din imobilul 

teren în suprafaţă de 9600 mp, obiect al contractului de vânzare - cumpărare sub semnătură 

privată încheiat la 12 mai 1996, situat în extravilanul localităţii ---- şi pentru care s-a eliberat 

titlul de proprietate nr…, să constate că din masa succesorală face parte imobilul teren în 

suprafaţă de 9600 mp, obiect al contractului de vânzare - cumpărare sub semnătură privată 

încheiat la 12 mai 1996, situat în extravilanul localităţii -----, să oblige pârâtele de rând 1, 2 şi 

3 să încheie contract autentic de vânzare - cumpărare cu privire la imobilul teren în suprafaţă 

de 1 ha şi 16 ari, situat în extravilanul localităţii ----- şi pentru care s-a eliberat titlul de 

proprietate nr. … în favoarea pârâtelor de rând 1, 2 şi 3, în caz contrar, hotărârea să ţină loc 

de contract apt pentru întabulare în cartea funciară, să dispună întabularea în cartea funciară a 

dreptului de proprietate, cu drept de cumpărare şi moştenire, respectiv să dispună obligarea 

pârâtelor de rând 4 şi 5 la modificarea titlului de proprietate nr. …, în sensul că parcela 24 

tarla 70 are numărul corect de parcelă 23, conform folosinţei faptice, cu acordarea 

cheltuielilor de judecată.      

        În motivarea cererii formulate, s-a indicat, în esenţă, situaţia de fapt ce interesează în 

cauză. 

        În drept, au fost invocate prevederile art. 963, 970 şi urm. şi 1279 alin. (3) din C. Civ., 

ale art. 58 din Legea nr. 18/1991 şi ale art. 194 din C. proc. civ.  

        În probaţiune, s-au ataşat înscrisuri ( f. 6 - 18 şi 20 - 38 ).  

        Cererea a fost timbrată ( f. 19, 89 şi 120 ). 

 

        Pârâtele au depus întâmpinare ( f. 54 - 56 ), prin care au invocat excepţia necompetenţei 

teritoriale a instanţei sesizate, excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, respectiv au 

solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată, cu precizarea că, în eventualitatea în care s-ar 

dori achitarea restului de preţ, se pretinde obligarea la plata unui preţ actualizat şi adaptat 

leului nou. 



        În susţinerea poziţiei procesuale adoptate, s-a susţinut că nu este îndeplinită forma 

autentică a presupusului antecontract, aşa încât nu se poate pronunţa o hotărâre care să ţină 

loc de act autentic şi, de asemenea, s-a relevat că nu a fost îndeplinită condiţia privind plata 

integrală a preţului. 

        În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 205 şi urm. din C. proc. civ.  

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

 

        Reclamanţii au formulat precizare şi completare de acţiune ( f. 94 - 96 ), prin care au 

pretins să se constate că au calitatea de moştenitori după defuncta ----, în cota de ¼ 

reclamantul de rând 1, în calitate de soţ supravieţuitor, iar reclamanţii de rând 2, 3 şi 4, în 

cotă de 3/12 parte, în calitate de copii, din ½ din imobilul teren în suprafaţă de 9600 mp, 

obiect al contractului de vânzare - cumpărare sub semnătură privată încheiat la 12 mai 1996, 

înscris în titlul de proprietate nr. …, identificat prin tarla …, să se constate că din masa 

succesorală face parte imobilul teren în suprafaţă de 9600 mp, obiect al contractului de 

vânzare - cumpărare sub semnătură privată încheiat la 12 mai 1996, din care suprafaţa de 

5925 mp este situată în intravilanul localităţii ------, iar suprafaţa de 3675 mp este situată în 

extravilan, conform adeverinţei nr. 2123/04.04.2019 a Primăriei .. şi pentru care s-a eliberat 

titlul de proprietate nr. …, identificat prin tarla …, să oblige pârâtele de rând 1, 2 şi 3 să 

îndeplinească formalităţile prevăzute de art. 3, 4, 5 şi 9 din Legea nr. 17/2014, necesare 

încheierii contractului în formă autentică, în vederea transmiterii dreptului de proprietate 

asupra terenului în suprafaţă de 3675 mp, situat în extravilanul -----, înscris în titlul de 

proprietate nr. …, tarla .., parcela .., în caz contrar reclamanţii să fie autorizaţi să 

îndeplinească aceste formalităţi, în numele şi pe cheltuiala pârâtelor de rând 1, 2 şi 3, să 

oblige pârâtele de rând 1, 2 şi 3 să încheie contract autentic de vânzare - cumpărare cu privire 

la imobilul teren în suprafaţă de 9600 mp, înscris în titlul de proprietate nr. …, identificat prin 

tarla .. parcela .., din care suprafaţa de 5925 mp este situată în intravilanul -----, iar suprafaţa 

de 3675 mp este situată în extravilan, în caz contrar hotărârea să ţină loc de contract apt 

pentru întabulare în cartea funciară, să dispună obligarea pârâtelor de rând 4 şi 5 la 

modificarea titlului de proprietate nr. …, în sensul că parcela .. tarla … are numărul corect de 

parcelă 23, conform folosinţei faptice, cu obligarea pârâtelor de rând 1, 2 şi 3 la plata 

cheltuielilor de judecată.      

        În motivare, s-a relevat că obligaţia prevăzută de art. 16 din Legea nr. 17/2014 trebuia 

dusă la îndeplinire de către pârâtele vânzătoare, însă aceasta nu a fost respectată.  

        În drept, au fost invocate prevederile art. 659, 680, 969, 1073 şi 1077 din vechiul C. 

Civ., ale art. 6 din noul C. Civ., ale art. 3 din Legea nr. 71/2011, ale Legii nr. 17/2014 şi ale 

art. 204 din C. proc. civ.  

        În probaţiune, s-a pretins administrarea probei cu interogatoriul pârâtelor de rând 1, 2 şi 

3, efectuarea unei expertize în specialitatea topografie, precum şi a celei testimoniale, fiind 

anexat un înscris ( f. 97 ).  

 

        Reclamanţii au transmis răspuns la întâmpinare ( f. 99 - 100 ), prin care au solicitat 

respingerea excepţiilor invocate, respectiv admiterea acţiunii. 

 

        Prin Încheierea de la 27 iunie 2019, s-a luat act că pârâţii de rând 1 - 3 au renunţat la 

cererea reconvenţională şi s-a respins excepţia necompetenţei teritoriale ( f. 121 - 122 ). 

 

        Pârâta Comisia … a formulat întâmpinare ( f. 136 - 137 ), prin care a evidenţiat că, în 

principiu, este de acord cu admiterea acţiunii corespunzătoare petitului 5. 

 



        Prin Încheierea de la 10 octombrie 2019, s-a respins excepţia lipsei calităţii procesuale 

active a reclamanţilor de rând 2 - 4 cu privire la capetele de cerere 3, 4 şi 5 din precizarea de 

acţiune şi, de asemenea, s-a respins excepţia prescripţiei dreptului la acţiune ( f. 189 - 191 ). 

 

        Pârâtele ------ au depus note scrise ( f. 48 - 49 vol. II ), prin care au solicitat respingerea 

acţiunii ca neîntemeiată.  

 

        Analizând cererea astfel formulată, reţine următoarele:   

        În prealabil, este de remarcat împrejurarea că, prin titlul de proprietate nr. ... ( f. 6 ), s-a 

reconstituit, în favoarea pârâtelor, dreptul de proprietate cu referire la o suprafaţă totală de 3 

ha 5700 mp teren situată pe teritoriul satului ----. Totodată, din acelaşi înscris se deduce că, în 

terenul din extravilan, figurează şi imobilul tarla .., parcela ..., de 9600 mp, având ca vecini la 

nord – D. Il., la est - C. F. R., la sud M.A. şi la vest B.V. ( f. 6 verso ).  

        În altă ordine de idei, din cuprinsul contractului încheiat la data de 12 mai 1996 ( f. 7 ), 

reiese că între pârâte, în calitate de vânzător şi reclamantul - şi soţia -----, drept cumpărător, a 

intervenit un acord în baza căruia se transmitea, în favoarea acestora din urmă, suprafaţa de 1 

ha şi 16 ari, situată în ------, tarla .., parcela …, pentru un preţ de 2000000 lei, din care se 

achită un avans de 1000000 lei la data perfectării actului, restul rămânând a se avansa la 12 

iunie 1996.     

 

        Cu titlu preliminar, se impune a nota că, în baza art. 102 alin. (1) din Legea nr. 71/2011, 

Contractul este supus dispoziţiilor legii în vigoare la data când a fost încheiat în tot ceea ce 

priveşte încheierea, interpretarea, efectele, executarea şi încetarea sa. Aşa fiind, toate 

aspectele ce ţin de efectele şi executarea contractului încheiat la data de 12 mai 1996 ( f. 7 ) 

sunt supuse reglementării C. Civ. 1864, sub imperiul căruia nu se regăsea, ca şi contract 

numit, promisiunea bilaterală de vânzare. Însă, fără îndoială, această specie de act juridic a 

fost frecvent întâlnită în practică, pentru a desemna, în esenţă, operaţiunea prin care părţile se 

angajau, reciproc şi ferm, să încheie, în viitor, un contract de vânzare ale cărui elemente 

fundamentale, respectiv lucrul vândut şi preţul, erau deja stabilite. În ce priveşte condiţiile 

sale de validitate de fond, promisiunea sinalagmatică presupune ca părţile sale să fi convenit, 

în mod necesar, asupra lucrului şi preţului, respectiv asupra obligaţiei ulterioare de a 

întreprinde demersurile necesare în scopul reiterării consimţământului lor, în forma solemnă 

stabilită de lege sau determinată de părţi, prin voinţa concordantă în acest sens.  

        Totodată, nu poate fi pierdut din vedere faptul că, potrivit art. 5 alin. (2) din Titlul X al 

Legii nr. 247/2005, intrat în vigoare ulterior promisiunii din cauză, în situaţia în care, după 

încheierea unui antecontract cu privire la un teren, cu sau fără construcţii, una dintre părţi 

refuză, ulterior, să încheie contractul, partea care şi-a îndeplinit obligaţiile poate sesiza 

instanţa competentă, care poate pronunţa o hotărâre care sa ţină loc de contract, ceea ce 

semnifică recunoaşterea posibilităţii executării în natură a promisiunii bilaterale de vânzare. 

        În lumina celor de mai sus, nu poate fi negat că, în situaţia în care promitentul vânzător 

refuză a îndeplini obligaţia esenţială ce îi revine în baza actului juridic încheiat, respectiv de a 

consimţi la perfectarea contractului autentic, această împrejurare conferă promitentului 

cumpărător posibilitatea de a obţine, potrivit art. 1073 şi 1077 din C. Civ. 1864, raportat la 

prevederile art. 5 alin. (2) din Titlul X al Legii nr. 247/2005, pronunţarea unei hotărâri 

judecătoreşti care să ţină loc de act autentic de vânzare, chiar dacă, pentru transmisiunea 

bunului ce a format obiectul promisiunii, legea impunea forma autentică ad validitatem. 

Totuşi, în mod necesar, pentru a se putea proceda în modalitatea indicată, se cuvine ca toate 

cerinţele stabilite pentru transmiterea dreptului de proprietate să fie îndeplinite, cu excepţia 

consimţământului promitentului vânzător, acesta fiind şi motivul acţionării sale în justiţie.  



        Aşadar, în momentul în care se pretinde concursul instanţei, în vederea pronunţării 

hotărârii care să ţină loc de contract, promitentul cumpărător trebuie să facă dovada, pe de o 

parte, că toate condiţiile de fond pe care le presupune vânzarea se verifică în cauză, inclusiv 

că promitentul vânzător deţine, în patrimoniul său, dreptul de proprietate asupra bunului şi, pe 

de altă parte, că şi-a onorat propriile obligaţii derivând din promisiunea intervenită, în caz 

contrar neputându-se prevala de faptul că promitentul vânzător, la rândul său, nu şi-ar fi 

executat obligaţia de a întreprinde demersurile cuvenite în scopul perfectării vânzării. Mai 

mult decât atât, se impune a fi probat şi refuzul nejustificat al uneia dintre părţile promisiunii 

de a mai consimţi la încheierea actului asupra căruia s-a convenit, numai într-o asemenea 

ipoteză fiind deschisă calea pronunţării unei hotărâri care să ţină loc de contract, suplinind, 

deci, consimţământul promitentului chemat în judecată. Din această perspectivă, trebuie 

subliniat că, în ce priveşte refuzul nejustificat al promitentului vânzător de a consimţi, în 

condiţiile trasate prin actul juridic perfectat, la încheierea convenţiei în forma solemnă 

stabilită de lege, revine promitentului cumpărător sarcina de a face dovada faptului că s-a 

manifestat un refuz neîndoielnic al contractantului de a perfecta convenţia autentică, expres 

sau tacit, însă decurgând, fără dubiu, din împrejurările cauzei şi că acesta prezintă un caracter 

nejustificat, aşa cum reiese, fără dubiu, din chiar norma de la art. 249 din C. proc. civ.  

        Nu mai puţin, este elocvent a preciza că, în chestiunea discutată, se impun a fi luate în 

considerare şi unele prevederi speciale, cu un caracter strict, edictate, cu precădere, în scopul 

înlăturării fragmentării accentuate a proprietăţilor agricole, pentru asigurarea derulării 

activităţilor în domeniu într-o modalitate optimă, adecvată, respectiv pentru crearea 

premiselor evidenţei exacte a transmisiunilor dreptului de proprietate privată asupra 

terenurilor din extravilan. În acest sens, în baza art. 5 alin. (1) din Legea nr. 17/2014, În toate 

cazurile în care se solicită pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de contract 

de vânzare, acţiunea este admisibilă numai dacă antecontractul este încheiat potrivit 

prevederilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale legislaţiei în 

materie, precum şi dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute la art. 3, 4 şi 9 din prezenta lege, 

iar imobilul ce face obiectul antecontractului este înscris la rolul fiscal şi în cartea funciară. 

Aşa fiind, dincolo de cerinţele enunţate anterior, au fost reglementate şi unele condiţii 

speciale, necesar a fi îndeplinite pentru a se putea pronunţa o hotărâre care să ţină loc de 

contract de vânzare, anume parcugerea formalităţilor pentru exercitarea dreptului de 

preemţiune şi obţinerea avizului final, respectiv terenul să fie înscris în cartea funciară şi pe 

rolul fiscal.    

 

        Referitor la prezentul litigiu, se constată, mai întâi, că nu s-a făcut dovada certă că 

cerinţa plăţii integrale a preţului ar fi fost îndeplinită, în momentul în care s-a solicitat 

intervenţia instanţei pentru suplinirea consimţământului promitenţilor vânzători. 

        Astfel, din convenţia asumată se desprinde împrejurarea că obligaţia transferului 

dreptului de proprietate asupra terenului a fost asumată în considerarea avansării unei sume 

totale de 2000000 lei, din care s-a achitat avansul de 1000000 lei, restul urmând a fi plătit la 

data de 12 iunie 1996 ( f. 7 ). Din perspectiva discutată, din întâmpinarea depusă se deduce că 

această din urmă sumă nu a mai fost avansată ( f. 56 ), iar din probele administrate nu a 

rezultat că, în mod contrar, îndatorirea ce revenea promitentului cumpărător ar fi fost onorată. 

Dimpotrivă, cu prilejul interogatoriului administrat, pârâtele ------- au precizat că nu este 

adevărat că au primit preţul integral ( f. 175 şi 178 ). În continuare, se remarcă faptul că 

reclamantul ------ a învederat că a achitat complet preţul, dar fără a se insera aceasta în 

contract ( f. 184 ), iar reclamantul ----- a evocat că, iniţial, trebuia să plătească un milion lei, 

dar în aceeaşi zi s-a mai achitat încă un milion ( f. 186 ). Totodată, reclamanta ------ a indicat 

că părinţii au plătit 2 milioane lei în 12.05.1996 ( f. 187 ), iar reclamanta ------ a reliefat că 

ştia că părinţii au achitat complet şi nu mai trebuie să plătească ( f. 188 ). 



        Însă, în măsura în care echivalentul convenit raportat la transmisiunea dreptului de 

proprietate asupra terenului ar fi fost stins integral prin plată, la epoca la care s-a asumat 

promisiunea, este evident că, în actul semnat, nu s-ar mai fi consemnat aspectul că s-a achitat 

doar avansul, iar restul se va plăti la data de 12 iunie 1996 ( f. 7 ). Corelativ, trebuie notat că 

poziţiile exprimate de părţi sunt divergente, în problema supusă examinării, or reclamanţilor 

le revenea sarcina ca, în aplicarea prevederilor art. 249 din C. proc. civ., să probeze întrunirea 

tuturor condiţiilor necesare pentru pronunţarea hotărârii care să ţină loc de contract autentic, 

inclusiv din prisma preţului, ca element esenţial al vânzării. În fine, nu poate fi ignorat 

aspectul că, în baza art. 273 alin. (1) din C. proc. civ., Înscrisul sub semnătură privată, 

recunoscut de cel căruia îi este opus sau, după caz, socotit de lege ca recunoscut, face 

dovadă între părţi până la proba contrară, or, în cauză, chiar reclamanţii au depus 

promisiunea intervenită la 12 mai 1996 ( f. 7 ), din care reiese că, la momentul perfectării 

sale, preţul nu a fost integral achitat, aceasta fiindu-le opozabilă. Aşadar, se impunea a se face 

dovada contrară, ceea ce nu s-a întâmplat, în pricina de faţă, conturându-se concluzia că nu se 

verifică condiţia aici cercetată, în vederea pronunţării hotărârii care să ţină loc de contract 

autentic de vânzare.  

        În al doilea rând, nici cerinţele speciale instituite de art. 5 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 

nu sunt întrunite, după cum se va demonstra, succint, în cele ce urmează. 

        În acest context, este de relevat că reclamanţii s-au prevalat de o adeverinţă emisă de 

Primăria Comunei … prin care se certifică faptul că, din terenul în suprafaţă de 9600 mp, 

arabil, tarla …, parcela …, înscris în titlul de proprietate …, în extravilan, suprafaţa de 5925 

mp este situată, actualmente, în intravilanul localităţii -----, conform planului urbanistic 

general, extins şi reactualizat, aprobat prin H. C. L. nr. 25/2011 ( f. 97 ). Însă, pe de o parte, 

din titlul de proprietate emis pe seama pârâtelor rezultă, indeniabil, că terenul ce formează 

obiectul derivat al litigiului este amplasat în extravilan ( f. 6 verso ). Pe de altă parte, 

expertiza efectuată în cauză atestă că imobilul se situează în extravilanul satului -----, având 

suprafaţa totală de 9747 mp, cu 147 mp mai mult decât suprafaţa înscrisă în titlul de 

proprietate ( f. 22 vol. II ). În continuare, domnul expert a evidenţiat că terenul de 9747 mp 

indicat de reclamanţi este împărţit în două loturi de limita cadastrală a tarlalei ..., respectiv o 

porţiune de 307 mp amplasată de la limita tarlalei ... înspre vest ( spre şosea ), până la gardul 

de plasă, care se regăseşte în intravilanul satului ------, iar porţiunea de 9435 mp, aflată de la 

limita tarlalei ... înspre est ( spre calea ferată ) se situează în extravilan ( f. 22 vol. II ). 

        Aşa fiind, raportat la cele din precedent, se impunea ca, în acord cu dispoziţiile art. 5 

alin. (1) din Legea nr. 17/2014, imobilul să fie înscris în cartea funciară şi să fi fost parcurse 

formalităţile reglementate în vederea exercitării dreptului de preemţiune. 

        Însă, după cum reiese din raportul de expertiză efectuat, întreaga suprafaţă se identifică 

în CF ..----, nr. top. ... ( f. 25 vol. II ), or aceasta reprezintă, în realitate, cartea funciară veche 

( f. 31 vol. II ), în care figurează -------, dreptul său de proprietate fiind dobândit prin 

convenţie, în temeiul contractului de vânzare - cumpărare din 03.04.1928 ( f. 31 vol. II ). În 

consecinţă, imobilul ce constituie obiectul derivat al promisiunii nu a fost înscris, ca atare, în 

cartea funciară, pe seama pârâtelor promitente vânzătoare, posterior momentului în care s-a 

reconstituit dreptul de proprietate în favoarea lor, în condiţiile Legii nr. 18/1991. 

        Totodată, nu poate fi omisă împrejurarea că, prin Decizia nr. 24/2016, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 936 din 22.11.2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, a statuat că Dispoziţiile art. 5 alin. (1) 

din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării 

terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind 

privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi 

privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu 

modificările şi completările ulterioare, se aplică promisiunilor bilaterale de vânzare-



cumpărare privind terenuri agricole situate în extravilan, încheiate anterior intrării în 

vigoare a acestui act normativ, indiferent de momentul sesizării instanţei. Instanţa de 

judecată poate dispune îndeplinirea formalităţilor în vederea obţinerii avizelor prevăzute la 

art. 3 şi art. 9 din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările ulterioare, de la 

autorităţile competente şi parcurgerii procedurii privind respectarea dreptului de 

preempţiune prevăzut de art. 4 din acelaşi act normativ, în cursul judecăţii. În acest sens, 

Înalta Curte a stabilit că ... instanţa de judecată este obligată să verifice ca, la momentul 

pronunţării hotărârii care ţine loc de act de vânzare- cumpărare a unui teren agricol situat 

în extravilan, să fie obţinute avizele prevăzute de art. 3 şi art. 9 din Legea nr. 17/2014, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi să fie respectate prevederile art. 4 din acelaşi act 

normativ, în considerarea caracterului imperativ al normelor menţionate. Corelativ, prin 

aceeaşi decizie s-a evidenţiat că În ceea ce priveşte posibilitatea îndeplinirii condiţiilor de 

validitate speciale prevăzute de art. 5 alin. (1) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi 

completările ulterioare, în cursul procesului, cu concursul instanţei de judecată, momentul 

de referinţă pentru verificarea îndeplinirii tuturor condiţiilor de validitate ale vânzării este 

acela al pronunţării hotărârii judecătoreşti. Din perspectiva dreptului procesual, acest 

moment pune capăt unei faze a judecăţii. Cum nu există nicio dispoziţie contrară, în acord cu 

dispoziţiile Codului de procedură civilă, instanţa de judecată poate administra probe care 

pot constitui dovezi ale îndeplinirii condiţiilor de validitate speciale prevăzute de art. 5 alin. 

(1) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările ulterioare. Aşa fiind, se 

creionează, deosebit de limpede, faptul că îndeplinirea cerinţelor speciale instituite de 

prevederile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 se plasează pe tărâmul administrării probelor 

în cadrul procesului în care se pretinde pronunţarea hotărârii care să ţină loc de contract 

autentic de vânzare, în circumstanţele în care toate condiţiile impuse de lege trebuie să fie 

îndeplinite la data la care instanţa este chemată a statua asupra pretenţiilor ridicate în cauză. 

        Cu toate acestea, în prezentul litigiu, la epoca finalizării judecăţii în primul grad de 

jurisdicţie, cerinţa vizând exercitarea dreptului de preemţiune nu este întrunită, nefiind 

efectuate, pe durata cercetării procesului, demersuri în acest sens, la iniţiativa titularilor 

acţiunii. Dimpotrivă, aceştia au formulat o precizare şi completare a cererii ( f. 94 - 96 ), prin 

care au solicitat inclusiv obligarea pârâtelor a îndeplini formalităţile prevăzute de art. 3, 4, 5 

şi 9 din Legea nr. 17/2014 ( f. 95 ), or este cert că, în realitate, acestea trebuiau epuizate până 

la momentul în care se pronunţă o hotărâre în cauză. Pe de altă parte, un asemenea demers nu 

se circumscrie nici posibilităţii avute în vedere de instanţa supremă, prin decizia referită în 

precedent, câtă vreme aceasta viza ipoteza în care, pe parcursul derulării litigiului, se 

administrează probe care pot constitui dovezi relative la îndeplinirea condiţiilor de validitate 

speciale prevăzute de art. 5 alin. (1) din Legea nr. 17/2014, în ideea ca, la epoca la care se 

rezolvă cauza, acestea să fie întrunite, or nu aceasta este situaţia, în pricina de faţă. 

 

        În consecinţă, luând în considerare cele expuse mai sus, cererea de chemare în judecată 

formulată va fi respinsă, în întregime, ca neîntemeiată. 

        Din perspectiva evocată, este limpede că esenţa diferendului a fost reprezentată de 

împrejurarea dacă poate fi pronunţată hotărârea care să ţină loc de contract autentic de 

vânzare, or, în circumstanţele în care nu se verifică toate condiţiile necesare, primele două 

petite din cererea precizată şi completată ( f. 94 - 95 ) devin lipsite de obiect. De altfel, se 

constată că, indubitabil, raportat la modalitatea în care au fost formulate, acestea sunt oricum 

neîntemeiate în circumstanţele în care în patrimoniul succesoral nu se regăseşte imobilul 

teren, ca atare, ci numai un drept personal, de creanţă, născut odată cu perfectarea promisiunii 

de vânzare, corespunzător obligaţiei promitenţilor vânzători, în calitate de proprietari, de a 

consimţi, ulterior, la încheierea vânzării în formă autentică. 



        Relativ la petitul vizând modificarea titlului de proprietate, se reţine că, potrivit art. 59¹ 

alin. (1) din Legea nr. 18/1991, Îndreptarea erorilor materiale înscrise în titlurile de 

proprietate care sunt produse din cauza erorilor de scriere se efectuează de oficiul de 

cadastru și publicitate imobiliară, iar conform alin. (2) din cadrul aceluiaşi articol, 

Rectificarea titlurilor de proprietate se poate face de oficiul de cadastru și publicitate 

imobiliară, în temeiul hotărârii comisiei județene. Pe de altă parte, este de reţinut că, în 

temeiul art. 235 alin. (1) - (8) din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele 

de cadastru şi carte funciară, aprobat prin art. 1 din Ordinul nr. 700/2014, a fost instituită o 

procedură administrativă de îndreptare a erorilor materiale din titlurile de proprietate sau de 

modificare a acestora, aplicabilă inclusiv în situaţia în care titlul se impune a fi modificat cu 

privire la numărul de tarla sau parcelă, conform art. 235 alin. (3) lit. a) din regulamentul 

menţionat, în baza hotărârii comisiei judeţene, emisă în condiţiile art. 59¹ alin. (2) din Legea 

nr. 18/1991. 

        Aşa fiind, se constată că, pentru remedierea unor pretinse erori relative la numărul de 

tarla şi parcelă, urmează a fi parcursă procedura administrativă reglementată de art. 235 alin. 

(3) din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte 

funciară, aprobat prin art. 1 din Ordinul nr. 700/2014, împrejurarea că există o promisiune de 

vânzare cu referire la unul dintre imobilele din titlul de proprietate neputând semnifica faptul 

că acesta a intrat în circuitul civil, de vreme ce, în baza respectivei promisiuni, nu a operat 

transmisiunea efectivă a dreptului de proprietate. 

        În altă ordine de idei, se cuvine a indica că, în expertiza efectuată, s-a menţionat că 

terenul corespunde ca număr de tarla şi parcelă cu planul de parcelare, adică tarla …, parcela 

… ( f. 24 vol. II ), ceea ce presupune că, oricum, pretenţiile ridicate în cauză nu sunt 

justificate, neexistând erori, în titlul de proprietate, din perspectiva discutată. 

 

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

onorariul avocatului şi al expertului, însă, având în vedere modalitatea în care va fi dezlegată 

pricina, este limpede că reclamanţii nu sunt îndreptăţiţi a obţine plata cheltuielilor de 

judecată. Însă, cum aceştia au căzut în pretenţii, vor fi ţinuţi, în solidar, în temeiul art. 455 din 

C. proc. civ., să achite pârâtelor ----- suma de 6000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, 

reprezentând onorariul avocatului ( f. 50 - 53 vol. II ). 

        În acest context,  este de reţinut că, în baza art. 451 alin. (2) teza I din C. proc. civ., 

Instanţa poate, chiar şi din oficiu, sǎ reducǎ motivat partea din cheltuielile de judecatǎ 

reprezentând onorariul avocaţilor, atunci când acesta este disproporţionat în raport cu 

valoarea sau complexitatea cauzei ori cu activitatea desfǎşuratǎ de avocat, ţinând seama şi 

de circumstanţele cauzei. Referitor la prezentul litigiu, se constată că nu se justifică 

acordarea, în integralitate, a cheltuielilor de 12700 lei cu titlu de onorariu al avocatului, chiar 

ţinând seama de împrejurările exhibate de pârâte ( f. 48 verso - 49 vol. II ). 

        Astfel, deşi este real că derularea pricinii a implicat mai multe termene de judecată 

succesive, totuşi, apărarea efectuată nu a implicat dificultăţi insurmontabile pentru 

reprezentantul convenţional, de vreme ce, dincolo de prezentarea la înfăţişările ce au fost 

statornicite, s-a rezumat la depunerea întâmpinării ( f. 54 - 56 ) şi a notelor scrise ( f. 48 - 49 

vol. II ). De asemenea, pricina nu a implicat un probatoriu deosebit, administrat pe parcursul 

mai multor termene, care să presupună eforturi susţinute, ci s-a limitat la înscrisuri, 

interogatoriu şi expertiza topografică realizată. În altă ordine de idei, nu poate fi omisă 

împrejurarea că, faţă de valoarea terenului, aşa cum a fost determinată în vederea calculării 

taxei de timbru ( f. 111 verso ), deşi doar 307 mp se găsesc în intravilan ( f. 22 vol. II ), 

nivelul onorariului apare ca fiind disproporţionat, mai ales că, în sine, diferendul nu s-a 



caracterizat printr-o complexitate deosebită, din prisma problemelor de fapt sau de drept ce 

trebuiau lămurite şi rezolvate. În fine, un element ce poate fi cuantificat în evaluarea realizată 

vizează şi cuantumul onorariului avocatului, aşa cum a fost solicitat, prin raportare la cel 

achitat de către reclamanţi ( f. 56 vol. II ), context în care se creionează concluzia univocă în 

sensul că se justifică reducerea cheltuielilor ocazionate pârâtelor, constând în onorariul 

avocatului, la un nivel de 6000 lei, considerat rezonabil din prisma tuturor particularităţilor 

litigiului, inclusiv din perspectiva împrejurărilor antamate prin notele scrise transmise ( f. 48 

verso - 49 vol. II ). 

  

PENTRU ACESTE MOTIVE 

ÎN NUMELE LEGII 

HOTĂRĂŞTE 

 

        Respinge ca fiind neîntemeiată cererea formulată de către reclamanţii ------, în 

contradictoriu cu pârâţii ----- 

        Obligă reclamanţii, în solidar, să achite pârâtelor ----- suma de 6000 lei cu titlu de 

cheltuieli de judecată, reprezentând onorariul avocatului.  

        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 
----- 

 


