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Dosar nr. 1313/90/2019 

Cod ECLI    ECLI:RO:TBVLC:2019:001.001219 

Operator de date cu caracter personal nr. 4087 

 

R O M Â N I A 

TRIBUNALUL VÂLCEA - SECŢIA I CIVILA 

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 1219/2019 

Şedinţa publică din data 11octombrie 2019  

Completul constituit din: 

PREŞEDINTE: Stoinea Vasilică 

Grefier: Şofrana Dorina 

 

Pe rol fiind soluţionarea cererii formulate de petenta Băjan Lăcrămioara Adina, CNP 

2901027382771, cu domiciliul  procedural ales la Cabinet avocat Duţu Simona, cu sediul în Rm. 

Vâlcea, str. Mihai Eminescu, nr. 47, bl. C13, sc. Kap. 3, jud. Vâlcea, avand ca obiect ,,completare 

hotarare’’.. 

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns avocat Duţu Simona pentru petenta 

Băjan Lăcrămioara Adina. 

Procedura de citare este legal îndeplinită. 

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care: 

Nemaifiind alte cereri de formulat sau chestiuni prealabile, instanţa constată că cerere este în 

stare de judecată şi acordă cuvântul, pe fond. 

Avocat Duţu Simona pentru petenta Băjan Lăcrămioara Adina, solicită admiterea cererii 

astfel cum a fost formulată, pentru motivele arătate în scris. 

Instanţa rămâne în pronunţare. 

 

TRIBUNALUL, 

 

Deliberând, constată următoarele: 

 Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Valcea la data de 09.07.2019, petenta Băjan 

Lăcrămioara Adina a solicitat completarea Sentintei civile nr. 952/28.06.2019, pronuntate de 

Tribunalul Valcea in dosarul nr. 1313/90/2019, in sensul ca dispune recunoaşterea pe teritoriul 

României si a hotararii judecatoresti pronuntate la data de 05.11.2018 de Judecatoria nr. 5 din 

REUS, SPANIA, in dosarul nr. 854/2014-G, prin care a fost rectificata eroarea din cuprinsul 

sentintei nr. 190/2015, pronuntate la data de 22.07.2015 de Judecatoria nr. 3 din REUS, SPANIA in 

dosarul nr. 854/2014. 

 In motivarea cererii arata ca a solicitat recunoaşterea sentinţei număr 190/2015 pronunţată 

de Judecătoria Numărul .3 din Reus (anterior CI- 3)   în dosarul nr. 854/2014 , apostilată potrivit 

Convenţiei de la Haga din 5.10. 1961 la data de 25.02.2019 sub nr. TSJ08/2019/003209 de Curtea 

Supremă de Justiţie din Catalania sentinţă prin care s-a stabilit desfacerea căsătoriei încheiate între 

cei doi , autoritate acestora comună cu privire la minora Patricia Aurgia rezutată din căsătorie, 

protecţia şi custodia minorei revin mamei, program de legături personale cu minora în favoarea 

pârâtului, obligarea pârţtului la plata unei pensii de întreţinere în cuantum de 300 euro , obligarea 

pârâtului la plata unei o pensii compensatorii în favoarea reclamantei în cuantum de 100 euro timp 

de 5 ani, precum şi recunoaşterea hotărârii judecătoreşti pronunţată de Judecătoria Numărul 5 din 

localitatea Reus în dosarul nr. 854/2014 -G din data de 5.11.2018, apostilată potrivit Convenţiei de 

la Haga din 5.10.1961 la data de 25.02.2019 de Curtea Supremă de Justiţie din Catalonia sub nr. 

TSJ08/2019/003209, hotărâre prin care s-au îndreptat erori materiale strecurate în cuprinsul 

sentinţei nr. 190/2015 pronunţată în dosarul nr. 854/2014 cu privire la revenirea reclamantei la 

numele purtat anterior încheierii căsătoriei. 

Prin sentinţa civilă nr. 952 pronunţată de Tribunalul Vâlcea în dosarul nr. 1313/90/2019 s-a 

dispus admiterea cererii de chemare în judecată şi recunoaşterea pe teritoriul României a sentinţei 
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nr. 190/2015 pronunţate la data de 22.07.2015 de Judecătoria nr.3 Reus, Spania, în dosarul nr. 

854/2014, 

Deşi cererea de chemare în judecată a fost admisă în totalitate şi nu în parte, iar petenta 

solicitat şi recunoaşterea hotărârii judecătoreşti pronunţată de Judecătoria Numărul 5 din localitatea 

Reus în dosarul nr. 854/2014 -G din data de 5.11.2018, apostilată potrivit Convenţiei de la Haga din 

5.10.1961 la data de 25.02.2019 de Curtea Supremă de Justiţie din Catalonia sub nr. 

TSJ08/2019/003209, hotărâre prin care s-au îndreptat erori materiale strecurate în cuprinsul 

sentinţei nr. 190/2015 pronunţată în dosarul nr. 854/2014 cu privire la revenirea reclamantei la 

numele purtat anterior încheierii căsătoriei, urmează ca prezenta sentinţă să fie completată cu cele 

menţionate, respectiv cu menţionarea şi a hotărârii menţionată prin care s-au îndreptat erori 

materiale, hotărâre apostilată conform Convenţiei de la Haga. 

In drept, invoca dispozitiile art. 444 C.proc.civ. 

Analizand actele si lucrarile dosarului: 

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Valcea la data de 16.05.2019 sub nr. 

1313/90/2019, petenta Băjan Lăcrămioara Adina, in contradictoriu cu intimatul Buga Nicuşor 

Florin, a solicitat recunoaşterea pe teritoriul României a sentintei nr. 190/2015, pronuntate la data 

de 22.07.2015 de Judecatoria nr. 3 din REUS, SPANIA, in dosarul nr. 854/2014 si a hotararii 

judecatoresti pronuntate la data de 05.11.2018 de Judecatoria nr. 5 din REUS, SPANIA, in dosarul 

nr. 854/2014-G, prin care a fost rectificata eroarea din cuprinsul sentintei nr. 190/2015, pronuntate 

la data de 22.07.2015 de Judecatoria nr. 3 din REUS, SPANIA in dosarul nr. 854/2014. 

Desi, prin cererea formulata, petenta a solicitat recunoasterea ambelor hotarari judecatoresti, 

instanta a dispus recunoasterea recunoaşterea pe teritoriul României doar a sentintei nr. 190/2015, 

pronuntate la data de 22.07.2015 de Judecatoria nr. 3 din REUS, SPANIA, in dosarul nr. 854/2014, 

nu si a hotararii judecatoresti pronuntate la data de 05.11.2018 de Judecatoria nr. 5 din REUS, 

SPANIA, in dosarul nr. 854/2014-G, prin care a fost rectificata eroarea din cuprinsul sentintei nr. 

190/2015, pronuntate la data de 22.07.2015 de Judecatoria nr. 3 din REUS, SPANIA in dosarul nr. 

854/2014. 

Potrivit art. 444 alin. 1 NCPC ,,Dacă prin hotărârea dată instanţa a omis să se pronunţe 

asupra unui capăt de cerere principal sau accesoriu ori asupra unei cereri conexe sau incidentale, se 

poate cere completarea hotărârii în acelaşi termen în care se poate declara, după caz, apel sau recurs 

împotriva acelei hotărâri, iar în cazul hotărârilor date în căile extraordinare de atac sau în fond după 

casarea cu reţinere, în termen de 15 zile de la pronunţare. În cazul hotărârilor definitive pronunţate 

în apel sau în recurs, completarea acestora se poate cere în termen de 15 zile de la comunicare’’. 

Constatand indeplinite conditiile instituite de legiuitor prin dispozitia legala mai sus 

mentionata, Tribunalul va admite cererea si va dispune completarea Sentintei civile nr. 

952/28.06.2019, pronuntate de Tribunalul Valcea in dosarul nr. 1313/90/2019, in sensul ca dispune 

recunoaşterea pe teritoriul României si a hotararii judecatoresti pronuntate la data de 05.11.2018 de 

Judecatoria nr. 5 din REUS, SPANIA, in dosarul nr. 854/2014-G, prin care a fost rectificata eroarea 

din cuprinsul sentintei nr. 190/2015, pronuntate la data de 22.07.2015 de Judecatoria nr. 3 din 

REUS, SPANIA in dosarul nr. 854/2014. 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE 

ÎN NUMELE LEGII 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Admite cererea de completare formulată de petenta Băjan Lăcrămioara Adina CNP 

2901027382771, cu domiciliul  procedural ales la Cabinet avocat Duţu Simona, cu sediul în Rm. 

Vâlcea, str. Mihai Eminescu, nr. 47, bl. C13, sc. Kap. 3, jud. Vâlcea,. 

Dispune completarea Sentintei civile nr. 952/28.06.2019, pronuntate de Tribunalul Valcea in 

dosarul nr. 1313/90/2019, in sensul ca dispune recunoaşterea pe teritoriul României si a hotararii 

judecatoresti pronuntate la data de 05.11.2018 de Judecatoria nr. 5 din REUS, SPANIA, in dosarul 

nr. 854/2014-G, prin care a fost rectificata eroarea din cuprinsul sentintei nr. 190/2015, pronuntate 

la data de 22.07.2015 de Judecatoria nr. 3 din REUS, SPANIA in dosarul nr. 854/2014. 
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Cu apel în 30 de zile de la comunicare. 

Pronunţată azi, data de 11.10.2019, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin 

intermediul grefei instantei. 

   

 Preşedinte, 

Vasilică Stoinea 

 

 Grefier, 

Dorina Şofrana 

 

    

Red. V.S. 18.10.2019 

 


