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Pe rol judecarea cauzei Civil privind pe reclamanţii în contradictoriu cu pârâţii, având ca 

obiect obligaţie de a face. 

La apelul nominal făcut în cauză, lipsă părţile. 

Procedura de citare legal îndeplinită. 

S-a făcut referatul cauzei, după care; 

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

data de 16.01.2019, încheiere ce face parte integrantă din prezenta sentinţă civilă, când instanţa, 

pentru a da posibilitatea părţilor de a depune concluzii scrise şi având nevoie de un timp mai 

îndelungat pentru deliberare a amânat pronunţarea pentru data de 30.01.2019 şi 06.02.2019. 

 

INSTANŢA 

 

Deliberând reţine că prin acţiunea civilă formulată şi înregistrată pe rolul Judecătoriei 

Gherla  la data de 08.06.2018 de reclamantele împotriva pârâţilor,  se solicită instanţei să se 

constate că  în   masa   succesorală   rămasă   după   defunctul ......, intră şi cota de 1/1 parte din 

dreptul de proprietate asupra  terenului situat pe teritoriul extravilan al localităţii ...u, cuprins  în 

T.P. nr. ..., arabil de pe tarlaua .., parcela ..., cu suprafaţa de 5.800 m.p.,  Să se  constate că în 

masa succesorală rămasă după defuncta ..,  decedată     la  23.12.2015,   cu  ultimul domiciliu în 

..., intră   şi cota de 1/1 parte din dreptul de proprietate asupra terenului situat pe teritoriul 

extravilan al localităţii ..., cuprins în T.P. ..., arabil de pe tarlaua .., parcela .., cu suprafaţa de 

5.800 m.p.,,    Să  se constate  că  moştenitori  după....în cotă de 1/1 parte, sunt:...,; fiu în cotă de 

3/9 parte, ...   fiică, în cotă de 3/9 parte.,... în cotă de   1/9 parte, ca nepot de fiică predecedată; ..., 

în cotă de 1/9 parte, ca nepot de fiică predecedată,...., în cotă de 1/9 parte, ca nepot de fiică 

predecedată; şi să fie obligaţi pârâţii  efectueze toate demersurile şi să depună toate actele sau 

cererile necesare, să dea toate declaraţiile prevăzute de lege, în vederea intabulării în favoarea lor 

a dreptului de proprietate cu privire la terenului situat pe teritoriul extravilan al localităţii ..., 

cuprins în T.P. nr. ..., arabil de pe tarlaua .. parcela ..., cu suprafaţa de 5.800 m.p., inclusiv 

procedura de preemţiune prevăzută de Legea 17/2014, iar   în caz de refuz să autorizaţi 

reclamantele  ca în numele şi pe cheltuiala pârâţilor să efectueze toate demersurile, (inclusiv 

angajarea unui inginer topometrist), să semneze toate cererile, declaraţiile şi actele necesare,  în 

faţa oricărei autorităţi competente,    în    vederea    intabulării    imobilului    de    mai    sus 

teren+construcţii , în favoarea pârâţilor conform cotelor de moştenite deţinute  şi ulterior să 

efectueze procedura prevăzută de Legea 17/2004, privitoare la preemţiune. 

Prezentei cereri îi sunt aplicabile dispoziţiile noului cod de procedură civilă. 

În temeiul art.194-197 din noul cod de procedură civilă s-au parcurs etapele de 

regularizare şi comunicare a cererii de chemare în judecată; în această etapă, pârâţii ... au depus 



întâmpinări,  prin care au arătat că sunt de acord cu acţiunea reclamantelor achiesând la 

pretenţiile acesteia. F55,56, 60,63. 

Ceilalţi pârâţii nu au depus întâmpinări prin care să-şi precizeze poziţia faţă de acţiunea 

reclamantelor, şi nici nu s-au prezentat la interogatoriul dispus de instanţă, cu excepţia pârâţilor  

...., care s-au prezentat la interogatoriul dispus de instanţă şi care au arătat că sunt de acord cu 

acţiunea reclamantelor şi că au acceptat moştenirea după defuncţii lor părinţi recunoscând 

antecontractul de vânzare cumpărare încheiat şi semnat de mama lor. f 83 şi 84. 

    Conform art.237 cod procedură civilă, instanţa a trecut la etapa cercetării procesului, în 

cadrul căreia instanţa  a încuviinţat proba cu înscrisurile solicitate prin cererea de chemare în 

judecată şi  depuse la dosar şi proba cu interogatoriul pârâţilor ... 

Analizând probele dosarului instanţa reţine următoarele: 

În fapt, conform titlului de proprietate nr. T.P. nr. ..., a fost reconstituit dreptul de 

proprietate, în favoarea defunctului ... decedat 21.01.2006, cu ultimul domiciliu în ... , pentru 

suprafaţa totală de 3 ha, 2658 mp, teren intravilan şi extravilan situat în ...,  din care face parte şi 

terenul în cauză respectiv terenul extravilan, arabil cuprins în tarlaua .. parcela ..., cu suprafaţa 

de 5.800 m.p. f 7    

    Din certificatul de moştenitor nr.... emis de notarul public ... , rezultă că a fot dezbătură 

succesiunea după titularul titlului de proprietate mai sus menţionat şi anume după defunctul  

...decedat la data de 21.01.2006, în urma căruia s-a stabilit masa succesorală şi calitatea de 

moştenitori legali ai acestora, respectiv a unicul moştenitor acceptant al succesiuni în persoana 

soţiei supravieţuitoare, .... F 12 

Cu ocazia dezbaterii succesiunii după defunctul  ... nu a fost avută în vedere şi cota parte 

de 1/1 din terenul situat pe teritoriul extravilan al localităţii ..., cuprins  în T.P. nr. ..., arabil din 

tarlaua ... parcela ... cu suprafaţa de 5.800 m.p,  astfel că instanţa va constata că masa succesorală 

rămasă după defunctul ..., se compune  şi  din cota de 1/1 parte din terenul situat în  extravilanul  

localităţii ...., cuprins   în T.P. nr. ...., arabil , tarlaua ..., parcela ..., cu suprafaţa de 5.800 m.p.; 

La rândul său numita ...,  a decedat la data de  23.12.2015,   cu  ultimul domiciliu în .... iar 

potrivit încheierii notariale emise de notarul public .... nu a fost dezbătută până în prezent   

succesiunea după aceasta. 

Pârâţii ...  prezenţi în faţa instanţei, au recunoscut că au acceptat succesiunea tacit după 

mama lor şi că aceasta a încheiat şi semnat antecontractul de vânzare cumpărare de la fila 8; şi 

ceilalţi pârâţi prin poziţiilor exprimate în întâmpinările depuse, au recunoscut calitatea lor de 

moştenitori ai mamei lor. 

 Raportat la probele administrate în cauză,  şi în temeiul art. 685 şi următ. art.700 cod 

civil vechi aplicabil în cauză, instanţa va reţine că masa succesorală rămasă după ..., se compune 

şi din  cota de 1/1 parte din terenul situat în extravilanul localităţii ..., cuprins în T.P. nr. ..., arabil 

de pe tarlaua ... parcela ..., cu suprafaţa de 5.800 m.p., care revine  moştenitorilor săi  legali , 

adică  a pârâţilor  .. , ca fiu în cotă de 3/9 parte , ..., ca fiică, în cotă de 3/9 parte, ... în cotă de 1/9 

parte, ca nepot de fiică predecedată; ... în cotă de 1/9 parte, ca nepot de fiică predecedată şi .... în 

cotă de 1/9 parte, ca nepot de fiică predecedată; 

Privitor la cererea reclamantelor de a fi obligaţi pârâţii să efectueze demersurile prevăzute 

de legea nr.17/2014, în vederea perfectării  promisiunilor  de vânzare cumpărare încheiate pe de 

o parte între defuncta ..., antecesoarea pârâţilor,  şi numiţii ... şi pe de altă parte între reclamante 

şi numiţii  ..., instanţa reţine următoarele: 

Din antecontractul de vânzare cumpărare sub semnătură privată încheiat la data de 

25.08.2001, rezultă că defuncta ... în timpul vieţii, ca promitentă vânzătoare a promis numiţilor ... 



vânzarea cumpărarea terenului extravilan în suprafaţă de 5800 mp, cuprins în T.P. nr. ..., arabil, 

tarlaua ..., parcela ...; acest act nu a fost perfectat în formă autentică,  şi înscris în Cf ; la rândul 

lor numiţii ... încheie cu reclamantele la data de 13.09.2010, ca promitenţi vânzători un 

antecontract de vânzare cumpărare prin care le promitea reclamantelor  vânzarea cumpărarea 

terenului extravilan în suprafaţă de 5800 mp, cuprins în T.P. nr. ..., arabil, tarlaua ..., parcela .... f 

8-9 Nici de acestă dată acest act nu a fost perfectat în formă autentică şi înscris în cf. 

Ca urmare a apariţiei legi nr.17/2014 şi a codului civil nou, în cazul terenurilor 

extravilane s-a impus pe lângă forma autentică a actelor translative de proprietate şi îndeplinirea 

unor formalităţi, condiţii fără de care nu pot fi autentificate nici un act translativ de proprietate, 

astfel, potrivit art. 5 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 prevede că:  

“(1) În toate cazurile în care se solicită pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care ţine 

loc de contract de vânzare-cumpărare, 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. (2) Cererea de înscriere în cartea funciară a dreptului de proprietate se 

respinge dacă nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de prezenta lege”. 

De asemenea,  în conformitate cu dispoziţiile art. 1279 alin. 3 teza I Cod Civil la nivel de 

parte generala si cu art. 1669 alin. 1 teza finala Cod civil, la nivel de vânzare-cumpărare, 

antecontractul supus analizei trebuia încheiat in forma autentica în faţa uni notar public, având in 

vedere ca acesta prefigurează încheierea unui contract – având ca obiect imobile . Art. 1179 Cod 

civil dispune ca in măsura in care legea prevede o anumita forma a contractului, aceasta trebuie 

respectata sub sancţiunea prevăzuta de dispoziţiile legale aplicabile. Art. 1244 Cod civil prevede 

ca, in afara altor cazuri prevăzute de lege, trebuie sa fie încheiate prin înscris autentic sub 

sancţiunea nulităţii absolute, convenţiile care strămuta sau constituie drepturi reale care urmează 

a fi înscrise in cartea funciara. 

Prin  urmare,  în speţa de faţă promisiunile de vânzare cumpărare au ca obiect unul şi 

acelaşi teren extravilan în suprafaţă de 5800 mp, tarlaua ..., parcela ..., pentru care se impune 

îndeplinirea condiţiilor prev. de textul legal mai sus citat,  pentru a putea fi perfectate în formă 

autentică, iar în lipsa lor acţiunea în pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de 

vânzare cumpărare este inadmisibilă.  

Astfel, preliminar,  reclamantele  prin avocatul ales, au solicitat pe această cale,  ca pârâţii 

acceptanţi ai succesiunii după defuncta lor mamă, promitentă vânzătoare,  să procedeze la 

efectuarea tuturor demersurilor şi să depună toate actele şi să formuleze toate  cererile, în vederea 

intabulării în favoarea lor a dreptului de proprietate asupra terenului extravilan situat pe  raza 

comunei  ..., cuprins în T.P. nr. ..., arabil de pe tarlaua ..., parcela ..., cu suprafaţa de 5.800 m.p,  

inclusiv procedura de preemţiune prevăzută de art.3-5 din Legea 17/2014, iar în caz de refuz  să 

fie autorizate reclamantele  ca în numele şi pe cheltuiala pârâţilor  să efectueze toate  aceste 

demersuri.  

Faţă de aceste considerente, instanţa apreciază că cererea este întemeiată, întrucât fără 

aceste demersuri nu se vor putea îndeplini condiţiile arătate mai sus, necesare perfectării  

promisiunilor de vânzare cumpărare mai sus menţionate,  astfel că potrivit, art.3-5 din Legea 

17/2014, va admite cererea  reclamantelor şi va obligă pârâţii efectueze toate demersurile şi să 



depună toate actele sau cererile necesare, să dea toate declaraţiile prevăzute de lege, în vederea 

intabulării în favoarea lor a dreptului de proprietate cu privire la terenul situat pe teritoriul 

extravilan al localităţii ..., cuprins în T.P. nr. ..., arabil, tarlaua ..., parcela ..., cu suprafaţa de 

5.800 m.p., inclusiv procedura de preemţiune prevăzută de Legea 17/2014, iar  în caz contrar 

autorizează reclamantele ca în numele şi pe cheltuiala pârâţilor să efectueze toate demersurile, 

(inclusiv angajarea unui inginer topometrist), să semneze toate cererile, declaraţiile şi actele 

necesare,  în faţa oricărei autorităţi competente,   în    vederea    întabulării    imobilului    de    

mai    sus teren+construcţii , în favoarea pârâţilor conform cotelor de moştenire deţinute  precum 

şi a procedurii prevăzute de Legea 17/2014 privitoare la preemţiune. 

  Raportat la aceste considerente, instanţa găsind întemeiată acţiunea reclamantelor, o  va 

admite aşa cum a fost  formulată în contradictoriu cu pârâţii. 

Fără cheltuieli de  judecată. 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE 

ÎN NUMELE LEGII  

HOTĂTĂŞTE: 

 

Admite acţiunea civilă formulată de reclamantele ...împotriva  pîrîţilor ... şi în 

consecinţă: 

 Constată că masa succesorală rămasă după defunctul ...se compune  şi  din cota de 1/1 

parte din terenul situat în  extravilanul  ..., cuprins   în T.P. nr. ..., arabil , tarlaua .., parcela ..., cu 

suprafaţa de 5.800 m.p.; 

Constată că masa succesorală rămasă după ... se compune şi din  cota de 1/1 parte din 

terenul situat în extravilanul localităţii ..., cuprins în T.P. nr. ..., arabil de pe tarlaua ..., parcela ..., 

cu suprafaţa de 5.800 m.p., 

Constată calitatea de moştenitori legali ai defunctei   ..., ca fiu în cotă de 3/9 parte , ... ca 

fiică, în cotă de 3/9 parte, .... în cotă de 1/9 parte, ca nepot de fiică predecedată; ..., în cotă de 1/9 

parte, ca nepot de fiică predecedată şi .... în cotă de 1/9 parte, ca nepot de fiică predecedată; 

Obligă pârâţii efectueze toate demersurile şi să depună toate actele sau cererile necesare, 

să dea toate declaraţiile prevăzute de lege, în vederea intabulării în favoarea lor a dreptului de 

proprietate cu privire la terenul situat pe teritoriul extravilan al localităţii .....cuprins în T.P. nr. 

..., arabil, tarlaua .. parcela ..., cu suprafaţa de 5.800 m.p., inclusiv procedura de preemţiune 

prevăzută de Legea 17/2014, iar  în caz contrar autorizează reclamantele ca în numele şi pe 

cheltuiala pârâţilor să efectueze toate demersurile, (inclusiv angajarea unui inginer topometrist), 

să semneze toate cererile, declaraţiile şi actele necesare,  în faţa oricărei autorităţi competente,   

în    vederea    întabulării    imobilului    de    mai    sus teren+construcţii , în favoarea pârâţilor 

conform cotelor de moştenire deţinute  precum şi a procedurii prevăzute de Legea 17/2014 

privitoare la preemţiune. 

Fără cheltuieli de judecată. 

Cu drept de apel în 30 zile de la comunicare. 

Pronunţată în şedinţa publică din data de 6.02.2019. 

 

PREŞEDINTE,                                                GREFIER, 

 

 


