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hotarâre care sa tina loc de act autentic Tribunalul MEHEDINTI  

  

Cod ECLI    ECLI:RO:TBMHD:2018:043.xxxxxx  

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX  

R O M Â N I A  

TRIBUNALUL M________  

SECȚIA I CIVILĂ  

DECIZIE Nr. 983/A  

Ședința publică de la 15 Noiembrie 2018  

Completul compus din:  

P_________ A__ R_______ Curele a  

Judecător L____ B________  

Grefier M______ B____  

   

   

Pe rol judecarea apelului civil declarat de apelanta-reclamantă C______ C_____ A____ 
împotriva sentinței civile nr.3065/08.06.2018 pronunțată de Judecătoria Drobeta T____-S______ 
în contradictoriu cu intimata-pârâtă C___ M______ , având ca obiect hotărâre care să țină loc de 
act autentic .  

La apelul nominal făcut în ședința publică a răspuns avocat F_________ C_______, pentru 
apelanta-reclamantă, lipsă fiind părțile.  

Procedur a este legal îndeplinită.  

S-a făcut referatul cauzei de către grefier ul de ședință, care învederează că s-au depus la dosar 
prin serviciul registratură, din partea apelantei-reclamante înscrisurile solicitate de instanță, 
respectiv dovada comunicării către intimată a somației și rezultatul întrevederii stabilită în 
cuprinsul acestei somații, la data de 01.07.2016.  



Avocat F_________ C_______, pentru apelanta-reclamantă, depune la dosar interogatoriul 
pentru intimata-pârâtă și solicită instanței să facă aplicarea art.358 cod procedură civilă.  

Nemaifiind alte cereri formulate sau excepții invocate de soluționat, instanța, potrivit 
dispozițiilor art.392 cod procedură civilă, constată deschise dezbaterile și acordă cuvântul atât 
asupra excepției dreptului la acțiune invocată de intimata-pârâtă prin întâmpinare cât și asupra 
apelului.  

Avocat F_________ C_______, pentru apelanta-reclamantă, solicită respingerea excepției 
dreptului la acțiune întrucât aceasta este o excepție de drept comun și poate fi invocată prin 
întâmpinare doar în fața instanței de fond. Deși pârâta a respectat cerințele legale, a fost decăzută 
de instanța de fond din dreptul de a depune întâmpinare întrucât nu a fost depusă în termenul de 
25 zile prevăzut de art. 201 alin. 1 C .p___.civ . Solicită admiterea apelului, anularea hotărârii 
pronunțată de instanța de fond, cu cheltuieli de judecată pe cale separată. Susține că între părți a 
intervenit o promisiune de vânzare cumpărare și cu toate că intimata avea obligația de a se 
prezenta la notar pentru încheierea contractului, aceasta a refuzat. Apelanta reclamantă a făcut 
demersurile necesare, respectiv a notificat pârâta să se prezinte la notar, notificare pe care a 
depus-o la dosar alături de dovada comunicăr ii acesteia.  

Potrivit dispozițiilor art.394 cod procedură civilă, instanța constată închise dezbaterile și rămâne 
în deliberare asupra apelului .  

INSTANȚA  

   

Deliberând asupra apelului, constată următoarele:  

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Drobeta T____-S______ la data de 22.06.2017 sub 
nr.XXXXXXXXXXXXX, reclamanta C______ A____ a chemat în judecată  pe pârâta C___ 
M______, solicitând să fie pronunțată o hotărâre judecătorească care să constate promisiunea 
bilaterală de vânzare-cumpărare intervenită între părți și să pronunțe o hotărâre care să țină loc 
de act autentic.  

În fapt, a arătat  că  s-a înțeles cu pârâta  C___ M______ să cumpere cota parte indiviză de 4/12 
pe care aceasta o deținea în proprietate din terenul arabil în suprafața totala de 13.200 mp situat 
în intravilanul Municipiului Drobeta T____ S______, județul M________, 
____________________ 44, intabulat în CF nr. xxxxx a Municipiului Drobeta T____ S______, 
având nr. Cadastral xxxxx contra unui preț de 1.800 lei, urmând să întocmească contractul de 
vânzare cumpărare în forma autentica până cel târziu la data de 25.07.2016. Având în vedere 
înțelegerea, i-a plătit prețul respectiv și a încheiat o promisiune bilaterala de vânzare cumpărare 
în forma autentica în fata BNP B______ M_____ P_______, înregistrata sub nr. 584/25.03.2016.  

Văzând că se apropie termenul de 25.07.2016  și pârâta nu își îndeplinește obligațiile, a luat 
legătura întâi telefonic cu aceasta și ulterior i-a transmis și o notificare scrisă pentru a se prezenta 



la BNP B______ M_____ P_______ în vederea încheierii contractului de vânzare în forma 
autentica.  

A menționat că prețul convenit, în cuantum de 1.800 lei l-a achitat integral înainte de data 
autentificării antecontractului nr. 584/25.03.2016.  

Acest tip de act asigură părților posibilitatea să realizeze operațiunea juridică avută în vedere, 
după ce au negociat în prealabil și au efectuat anumite analize ale situației de fapt. Părțile 
beneficiază astfel de mijlocul juridic prin care să prefigureze sau să proiecteze condițiile în care 
se va încheia viitorul contract de vânzare-cumpărare. Totuși, potrivit art. 5 alin. 2 al Titlului X 
(Circulația juridică a terenurilor) din Legea nr. 247/2005, atunci când bunul se află încă în 
patrimoniul promitentului vânzător, partea care și-a îndeplinit obligațiile poate sesiza instanța 
competentă. Instanța va putea pronunța în acest caz o hotărâre care să substituie contractul.  

În probatoriu, a solicitat administrarea probei cu înscrisuri și interogatoriul pârâtei.  

În drept, a invocat d isp. art. 1179, art. 1279 alin 3, art. 1544 alin 3, art. 1669 Cod Civil .  

La dosar a depus promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare, avans numerar, împuternicire 
avocațială.  

Cererea a fost timbrată cu taxă  de timbru în sumă de 1425 de lei.  

Având în vedere că pârâta nu a depus întâmpinare în termenul de 25 zile prevăzut de art. 201 
alin. 1 C .p___.civ ., instanța față de dispozițiile art. 201 alin. 4 C .p___.civ., a constatat întrunite 
condițiile prevăzute de lege pentru fixarea primului termen de judecată și s-a dispus citarea 
părților.  

În raport de dispozițiile art.254-258 cod procedură civilă a fost încuviințată proba cu înscrisuri 
pentru reclamant. De asemenea, potrivit art. 208 C .pr.civ a fost decăzută pârâta C___ M______ 
din dreptul de a mai propune probe și de a invoca excepții, întrucât nu  le-a formulat prin 
întâmpinare în termenul legal.  

În cauză, s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice judiciare specialitatea topografie, a fost 
desemnat expert Biteș Ș_____ pentru a efectua expertiza având ca obiective: măsurarea și 
identificarea terenului în suprafață de 13.200 m .p. situat în intravilanul Municipiului Dr. Tr. 
S______, județul M________, ___________________ 44 ce face obiectul promisiunii bilaterale 
de vânzare cumpărare în formă autentică în fața BNP B______ M_____ P_______, înregistrată 
sub nr. 584/25.03.2016 și dacă există identitate între terenul respectiv și cel înscris în titlu de 
proprietate nr. xxxxx/28.05.2004, precum și efectuarea schiței anexă la raport, cu redarea 
corespunzătoare a terenului intravilan și a construcțiilor în coordonate stereo 1970, urmând  ca 
raportul de expertiză să fie avizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară M________ 
potrivit art. 57 alineat 3  din OUG  nr. 80/2013.  

La data de 07.05.2018 , expert Biteș Ș_____ a depus la dosar raportul de expertiză dispus în 
cauză ( filele 84-95), la care nu s-au formulat obiecțiuni.  



De asemenea, la data de 07.05.2018, pârâta a depus note scrise prin care a solicitat anularea 
promisiunii bilaterale de vânzare nr. 584/25.03.2016 si să se stabilească valoarea pe care trebuie 
să o restituie reclamantei.  

Analizând cererea reclamantei în considerarea probelor de la dosar și prin raportare la 
dispozițiile legale incidente, prin sentința civilă nr. 3065/08.06.2018 Judecătoria Drobeta 
T____-S______ a respins acțiunea, reținând următoarea situație de fapt și de drept:  

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 22.06.2017 sub 
nr.XXXXXXXXXXXXX, reclamanta C______ A____ a chemat în judecată  pe pârâta C___ 
M______, solicitând să  fie pronunțată  o  hotărâre judecătorească  care să constate promisiunea 
bilaterală de vânzare-cumpărare intervenită între părți și să pronunțe o hotărâre care să țină loc 
de act autentic.  

În fapt, a arătat că s-a înțeles cu pârâta C___ M______ să cumpere cota parte indiviza de 4/12 pe 
care aceasta o deținea în proprietate din terenul arabil în suprafața totala de 13.200 mp situat în 
intravilanul Municipiului Drobeta T____ S______, județul M________, 
____________________ 44, intabulat în CF nr. xxxxx a Municipiului Drobeta T____ S______, 
având nr. Cadastral xxxxx contra unui preț de 1.800 lei, urmând să întocmească contractul de 
vânzare cumpărare în forma autentica până cel târziu la data de 25.07.2016.  

La data de 25.03.2016 între părți a intervenit promisiunea bilaterală de vânzare cumpărare 
autentificată sub nr.xxxxx.03.2016.  

Potrivit art.1669 C.civil când una dintre părțile care au încheiat o promisiune bilaterală de 
vânzare refuză, nejustificat, să încheie contractul promis, cealaltă parte poate cere pronunțarea 
unei hotărâri care să țină loc  de contract, dacă toate celelalte condiții de validitate sunt 
îndeplinite.  

Antecontractul poate conduce la încheierea contractului în formă autentică, numai dacă el 
îndeplinește condițiile de valabilitate necesare oricărui contract  

Promisiunea de vânzare este un antecontract, care dă naștere la un drept de creanță, una dintre 
părți fiind obligată – obligație de a face – față de cealaltă parte să vândă în viitor un anumit bun, 
beneficiarul promisiunii putând opta în sensul de a-l cumpăra ori nu. Promisiunea de vânzare nu 
transferă proprietatea, ci dă naștere unor obligații cu caracter personal pentru una din părți, 
cealaltă parte păstrându-și libertatea de a decide.  

Dacă beneficiarul va opta în sensul cumpărării bunului, dar promitentul, prin încălcarea 
obligației asumate, va refuza vânzarea – sau eventual a și vândut lucrul altei persoane – 
contractul proiectat nu se va încheia, beneficiarul având dreptul la daune – interese potrivit 
obligației de a fa ce.  

Rezultă că promisiunea de vânzare este un contract unilateral, deoarece creează obligații numai 
pentru una din părți – promitent. Este posibil ca, în schimbul dreptului de opțiune ce i se oferă, 
beneficiarul promisiunii să se oblige la plata unei sume de bani – prețul dreptului de opțiune, 



moment în care promisiunea unilaterală de a vinde va deveni antecontract 
sinalagmatic  (bilateral).  

În raport de dispozițiile art.1669 cod civil , dreptul la acțiune se prescrie în termen de 6 luni de la 
data la care contractul trebuia încheiat.  

În speță, din probele dosarului, a rezultat că pârâta a dobândit moștenire drept cota de 4/12, astfel 
3/12 de la tatăl său E_____ C_________ în baza certificatului de moștenitor nr.146/30.09.2004 și 
1/12 de la mama sa E_____ E____ în baza certificatului de moștenitor nr.43/11.10.2013. Pârâta 
nu era singura proprietară, coproprietari fiind și fratele său E_____ C_________ și nepotul său 
D_____ C_________. Terenul este înscris în titlul de proprietate nr.xxxxx/2004.  

În materia contractului de vânzare-cumpărare, una din condițiile pe care trebuie să le 
îndeplinească lucrul vândut este aceea ca vânzătorul să aibă calitatea de proprietar exclusiv al 
lucrului vândut.  

Într-adevar, vânzarea-cumpărarea fiind un contract translativ de proprietate, vânzătorul trebuie să 
fie titularul dreptului ce se înstrăinează.  

Lipsa calității de proprietar al bunului îl împiedică pe vânzător să transmită dreptul de proprietate 
ce formează obiectul contractului, căci nimeni nu poate transmite ceva ce nu are sau mai mult 
decât are, conform adagiului latin ,,nemo plus iuris ad alium transfere potest, quam ipse habet’’.  

Pârâta, deci nu era singura proprietară a terenului din litigiu.  

Într-adevar, s-ar putea susține că, în ipoteza în care un bun aparține în coproprietate mai multor 
persoane, iar unul din coproprietari, fără consimțământul celorlalți, ar fi vândut respectivul bun, 
privit în materialitatea lui, soarta contractului va depinde de rezultatul partajului in sensul că, 
dacă la partaj bunul ar cade in lotul copărtașului înstrăinător, contractul ar rămâne valabil, iar 
dacă bunul ar cade în lotul vreunuia din ceilalți copărtași, aceștia vor putea cere anularea 
contractului de vânzare cumpărare datorită lipsei calității de proprietar exclusiv a vânzătorului, în 
ipoteza în care cumpărătorul nu cunoștea că vânzătorul nu este proprietar exclusiv al bunului 
vândut sau constatarea nulității absolute a contractului pentru cauza ilicită, în ipoteza în care 
cumpărătorul ar fi cunoscut lipsa calității de proprietar exclusiv a vânzătorului, în acest din urma 
caz vânzarea-cumpărarea constituind o operațiune speculativă, având caracter ilicit.  

Or, tocmai pentru a preîntâmpina alte litigii având ca obiect ,,anulare act’’ sau ,,nulitate act”, 
instanța, constatând că promitentul vânzător C___ M______ nu avea, la momentul încheierii 
antecontractului, calitatea de proprietar exclusiv al suprafeței înstrăinate, a respins cererea 
formulată de reclamantă, ca neîntemeiată.  

Împotriva acestei sentințe a declarat apel reclamanta, criticând-o pentru nelegalitate și 
netemeinicie.  



Arată că, prin cererea de chemare în judecată a solicitat instanței de judecată pronunțarea unei 
hotărâri care să țină loc de act autentic pentru promisiunea bilaterală de vânzare - cumpărare 
intervenita între părți.  

La data de 25.03.2016 a procedat la încheierea promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare în 
formă autentică înregistrată sub nr. 584 la BNP B______ M_____ P_______ pentru cota-parte 
indiviză de 4/12 ce o deține pârâta în proprietate din terenul ce are suprafața totală de 13 200 mp. 
situat în intravilanul mun. Drobeta Tr. S______, ___________________ 44, intabulat in CF nr. 
xxxxx, având nr. cadastral xxxxx.  

Văzând că pârâta nu dorește să își îndeplinească obligațiile, a luat legătura telefonic și ulterior a 
procedat la notificarea scrisă pentru a se prezenta la notar în vederea încheierii contractului în 
forma autentica.  

Conform art. 1669 C .civ., când una dintre pârtile care au încheiat o promisiune bilaterala de 
vânzare refuză, nejustificat, să încheie contractul promis, cealaltă parte poate cere instanței de 
judecată să pronunțe o hotărâre care să țină loc de act autentic.  

Se poate observa din probatoriu administrat în  cauza că promisiunea bilaterala de vânzare 
cumpărare îndeplinește toate cerințele de valabilitate necesare încheierii oricărui contract, astfel 
fiind îndeplinite și cerințele art. 1779 C .civ.  

În baza art 1279 alin.3 C.civ. daca promitentul refuză să încheie contractul promis, instanța, la 
cererea părții cere și-a îndeplinit propriile obligații, poate să pronunțe o hotărâre care să țină loc 
de contract.  

Se poate observa din înscrisurile depuse l a dosar ca reclamanta, în calitate de promitenta-
cumpărătoare, și-a îndeplinit obligațiile în sensul achitării sumei ce reprezintă prețul terenului 
din litigiu. Pârâta, în calitate de promitenta - vânzătoare, nu și-a îndeplinit obligațiile în sensul 
dezlipirii terenului ce reprezintă cota de 4/12 din totatul de 13 200 mp situat în intravilanul mun. 
Drobeta Tr.S______, ___________________ 44, intabulat în CF nr. xxxxx pentru a proceda la 
încheierea contractului autentic de vânzare - cumpărare.  

În mod greșit instanța de fond face referire la faptul că „ lipsa calității de proprietar al bunului îl 
împiedică pe vânzător să transmită dreptul de proprietate ce formează obiectul contractului", iar 
apoi menționează că pârâta nu este singura proprietară.  

Prin promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare părțile se înțeleg asupra faptului că în viitor 
vor perfecta un contract autentic și stabilesc obiectul și prețul ce va fi plătit. Această promisiune 
generează obligația personală de a încheia contractul de vânzare - cumpărare promis.  

Din înscrisuri se observă că pârâta a promis încheierea contractului autentic pentru cota ce-i 
revine in proprietate din totalul terenului de 13.200 mp.  

Mai mult decât atât, aceasta a solicitat instanței de judecata restituirea sumei de bani împreună cu 
penalitățile stabilite la momentul încheierii convenției.  



Instanța de fond, deși a respins acțiunea, nu s-a pronunțat cu privirea la repunerea părților în 
situația anterioara, motiv pentru care solicită ca instanța să aibă în vedere și acest aspect.  

Pârâta nu a formulat întâmpinare în termen, ci doar note scrise prin care a solicitat anularea 
promisiunii bilaterale de vânzare nr. 584/25.03.2016 și să stabilească instanța suma ce trebuie să 
o restituie reclamantei.  

Instanța de fond procedează în mod greșit la respingerea acțiunii, fără a avea în vedere faptul că 
pârâta a promis vânzarea cotei ce-i revine în baza certificatului de moștenitor depus la dosar.  

Conform art. 1279 alin.2 C.civ.p în caz de neexecutare a promisiunii, beneficiarul are dreptul pe 
lângă prețul plătit și la daune-interese.  

Precizează faptul că la dosarul cauzei a fost depus certificatul de atestare fiscală privind 
impozitele și taxele locale, de unde reiese faptul că pârâta se comportă ca un bun proprietar 
achitând taxele aferente terenului ce îl deține în proprietate.  

În considerentele hotărârii se reține în mod greșit faptul că vânzătoarea promitentă nu avea la 
momentul încheierii antecontractului calitatea de proprietar exclusiv al suprafeței înstrăinate. Din 
jurisprudență reiese ideea că este suficient ca promitentul-vânzător să fie proprietar pe cota 
indiviză ce dorește să o înstrăineze.  

Întrucât în speța de față nu s-a încheiat promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare pentru toată 
suprafața terenului, ci doar pentru cota de 4/12 ce-i revine pârâtei conform certificatului de 
moștenitor, este admisibila cererea de chemare în judecată fără a se face referire la ipoteze ce pot 
apare in viitor și care nu au făcut obiectul dosarului, instanța depășind cadrul procesual cu care a 
fost investit și făcând o aplicare greșită a dispozițiilor legale.  

Pentru toate acestea solicită admiterea apelului, anularea sentinței civile nr.3065/08.06.2018 
pronunțata de Judecătoria Dr.Tr.S______, iar pe fondul cauzei solicită admiterea acțiunii așa 
cum a fost formulată.  

Intimata-pârâtă a depus la dosar întâmpinare prin care solicită respingerea apelului și 
menținerea hotărârii pronunțată de instanța de fond, ca legală și temeinică.  

Față de faptul că, apelanta C______ C_____ A____ a depus cererea de chemare în judecată în 
data de 22.06.2017 la Judecătoria Dr.Tr .S______, iar din promisiunea de vânzare 
nr.584/25.03.2016, termenul limită la care contractul trebuia perfectat a fost stipulat 25.07.2016, 
înțelege să invoce excepția procesuală de fond a prescripției extinctive a dreptului la acțiune, 
acțiunea în sine care se prescrie în termen de 6 luni (adică la 26.01.2017) conform art. 1669 cod 
civil.  

Apelanta declară că promisiunea de vânzare nr.584/25.03.2016 îndeplinește toate cerințele 
art.1178 cod civil, dar conform acestui articol, obiectul, adică terenul este în indiviziune - deci nu 
este determinat și nici unul din comoștenitori nu are un drept exclusiv asupra acestuia, decât în 



urma dezmembrării și a întocmirii documentației de PUZ (plan urbanistic zonal - care era 
obligatoriu, dezmembrarea fiind în trei parcele).  

Tot conform art.1665 cod civil, stipulat și în promisiunea de vânzare, consideră că prețul de 1800 
ron pentru 4400 mp, adică 0,4 ron/m.p. este derizoriu. ternurile alăturate (moștenitori T___ 
B____) s-au vândut la un preț de 5 euro/mp, prețul minimal notarial al zonei, suma de 1600 ron 
nu ar fi suficientă nici pentru cheltuielile de dezmembrare - și în consecința apelanta a încercat să 
o înșele. Prețul fiind derizoriu conform art.1665, promisiunea nr.584/25.03.2016 este nula de 
drept, iar conform art.1179 este lipsită de moralitate.  

Conform art.1669 cod civil, dreptul la acțiune al apelantei era prescris încă de la deschiderea 
acțiunii din 22.06.2017 - prescrierea începând cu 26.01.2017. Datorita faptului că a fost înșelată, 
a solicitat să restituie banii, fără daune - interese, dar apelanta a refuzat insistând să facă 
cheltuieli cu expertize și terorizând-o telefonic, prin intermediul avocatului său. Coproprietarii 
D_____ C_________ și E_____ C_________ consideră că promisiunea notarială este nelegala 
prețul fiind derizoriu. Pe de altă parte, apelanta îi cunoaște și ea pe aceștia, deci dacă era de bună 
credința putea de la început să îi contacteze în vederea achiziționării terenului.  

Din certificatul de atestare fiscală reiese clar că ea, pârâta, plătește impozitul ce îi revine adică 
pentru cota de 4/12 din toată suprafața de xxxxx mp, adică 4400 mp.  

Menționează că este în vârstă de 74 ani, singură și bolnavă de diabet și hipertensiune.  

În încheiere, admițând excepția procesuală de fond a prescripției extinctive și motivele arătate 
mai sus, solicită respingerea apelului formulat de apelantă și menținerea hotărârii nr. 3065/2018 
a Judecătoriei Drobeta T____ S______.  

Analizând apelul, prin prisma motivelor invocate, tribunalul îl apreciază întemeiat pentru 

următoarele considerente:  

La data de 25.03.2016 apelanta-reclamantă C______ C_____-A____ a încheiat cu intimata-
pârâtă C___ M______ promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare autentificată sub nr.584 de 
notar public B______ M_____ P_______ prin care pârâta promitea să vândă, iar reclamantă să 
cumpere cota parte indiviză de 4/12 din terenul arabil în suprafața totala de 13.200 mp situat în 
intravilanul mun. Drobeta T____-S______, ____________________ 44, intabulat în CF nr. 
xxxxx a mun. Drobeta T____-S______, având nr. cadastral xxxxx contra unui preț de 1.800 lei, 
urmând să întocmească contractul de vânzare cumpărare în forma autentica până cel târziu la 
data de 25.07.2016.  Tot în cuprinsul actului s-a menționat că prețul a fost plătit și primit 
integral, în numerar, la data încheierii promisiunii de vânzare-cumpărare.  

Întrucât termenul de perfectare a contractului în formă autentică a expirat, reclamanta, 
promitentă-cumpărătoare a expediat, prin intermediul av. F_________ S________ A_____ o 
somație adresată intimatei-pârâte, în calitate de promitentă-vânzătoare pentru a încheiat 
contractul translativ de proprietate pentru cota de 4/12 din terenul arabil în suprafață totală de 
13.200 mp. (f. 36). Somația a fost expediată intimatei-pârâte prin scrisoare recomandată cu 



confirmare de primire, fiind primită personal de promitenta-vânzătoare la data de 05.07.2018, 
după cum rezultă din confirmarea de primire atașată la fila 41 dosar apel.  

În ceea ce privește excepția prescripției dreptului material la acțiune privind solicitarea de 
încheiere a contractului în formă autentică, tribunalul constată că, potrivit art. 2513 C .civil 
prescripția poate fi opusă numai în primă instanță, prin întâmpinare sau, în lipsa invocării, cel 
mai târziu la primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate.  

Or, se constată că intimata-pârâtă nu a invocat dispozițiile legale referitoare la prescripția 
extinctivă în fața primei instanțe, unde a a___ să nu formuleze întâmpinare și nici nu s-a 
prezentat la primul termen de judecată acordat la data de 26.01.2018. De altfel, prin încheierea 
de ședință din data de 26.01.2018 pârâta a fost decăzută din dreptul de a propune probe și a 
invoca excepții, în afara celor de ordine publică.  

Pe cale de consecință, tribunalul constată că pârâta a fost decăzută din dreptul de a invoca 
excepția prescripției dreptului material la acțiune, iar în apel această excepție nu poate fi ridicată 
pentru prima dată, nefiind de ordine publică, ci privată.  

Potrivit art.1669 alin.1 C.civ. când una dintre părțile care au încheiat o promisiune bilaterală de 
vânzare refuză, nejustificat, să încheie contractul promis, cealaltă parte poate cere pronunțarea 
unei hotărâri care să țină loc de contract, dacă toate celelalte condiții de validitate sunt 
îndeplinite.  

Așadar pentru a suplini voința vânzătorului care refuză nejustificat să-și îndeplinească obligația 
asumată reclamantul trebuie să dovedească nu numai că promitentul-vânzător nu-și respectă 
obligația asumată de a se prezenta în vederea încheierii actului în forma cerută de lege, dar și că 
bunul promis se află în patrimoniul vânzătorului iar acesta este proprietar al acestuia.  

Față de acestea tribunalul constată că în mod netemeinic instanța de fond respins acțiunea 
întrucât pârâta nu este singura proprietară a terenului în litigiu.  

Astfel, obiectul promisiunii de vânzare-cumpărare l-a reprezentat cota parte indiviză de 4/12 din 
terenul arabil în suprafață totală de xxxxx mp.  

În promisiunea încheiată s-a menționat expres că dacă promitenta-vânzătoare nu va reuși să 
convingă pe ceilalți coproprietari pentru a dezlipi și partaja terenul, proporțional cotelor deținute, 
atunci părțile vor încheia contractul de vânzare-cumpărare, având ca obiect cota parte indiviză de 
4/12 din terenul de 13.200 mp.  

Tribunalul apreciază eronat raționamentul primei instanțe și constată că intimata-pârâtă a înțeles 
să vândă cota sa parte indiviză de 4/12 din terenul de 13.200 mp până la data de 25.07.2016, 
termen pe care nu l-a respectat și nu s-a încheiat contractul în formă autentică.  

Refuzul nejustificat la pârâtei se apreciază că a fost dovedit în speță prin neprezentarea acesteia 
în data de 01.07.2016 la sediul BNP B______ M_____ P_______ în vederea încheierii actului de 
vânzare-cumpărare în formă autentică.  



Deși intimata-pârâtă a invocat nulitatea promisiunii de vânzare-cumpărare pretinzând că prețul 
este derizoriu, instanța constată că în cuprinsul actului notarial le-au fost aduse la cunoștință 
părților dispozițiile legale referitoare la preț și s-a consemnat că prețul declarat este cel real. Nu 
rezultă cu puterea evidenței că părțile nu au dorit să consimtă la o vânzare-cumpărare.  

Se reține că prețul serios presupune existența unei proporții între cuantumul prețului stabilit de 
părți și valoarea reală a lucrului vândut, și chiar dacă nu necesită o echivalență între preț și 
valoarea lucrului, este exclusă existența unei disproporții care nu este susceptibilă de justificare 
firească. Însă se apreciază că dacă prețul stabilit este inferior valorii propriu-zise a obiectului 
vândut nu înseamnă că prețul este neserios, la stabilirea prețului putând fi avute în vedere și alte 
criterii.  

Se are în vedere că părțile au dispus asupra unui teren aflat în indiviziune, astfel că reclamanta și-
a asumat ca să nu poată folosi o suprafață determinată din teren, iar pe de altă parte, așa cum 
rezultă din promisiunea de vânzare-cumpărare, în situația dezlipirii, și-a asumat încheierea 
contractului autentic, indiferent de localizarea terenului.  

Față de acestea, apreciindu-se că, în cauză, s-a făcut dovada că pârâta este proprietara cotei părți 
indivize de 4/12 din bunul vândut, potrivit titlului de proprietate și certificatelor de moștenitor 
aflate la dosar, a refuzului nejustificat la intimatei-pârâte de a încheia actul în formă autentică, 
tribunalul va admite apelul și, în temeiul art. 480 alin. 2 C .p___.civ. va schimba sentința civilă, 
în sensul că va admite acțiunea și va constata valabilitatea promisiunii bilaterale de vânzare 
cumpărare încheiată între părți la data de 25.03.2016 privind cota parte indiviză de 4/12 din 
terenul arabil în suprafață totală de 13.200 m .p. situată în intravilanul mun.Drobeta T____ 
S______, T52/1, P44, intabulat în CF nr.xxxxx a mun. Drobeta T____ S______, având 
nr.cadastral xxxxx, învecinat la N cu NC xxxxx, la S cu rezervă drum, la E cu Rezervă și la V cu 
NC xxxxx și NC xxxxx. Prezenta hotărâre va ține loc de act autentic de vânzare cumpărare.  

   

PENTRU ACESTE MOTIVE,  
ÎN NUMELE LEGII  

DECIDE:  

   

Admite apelul civil declarat de apelanta-reclamantă C______ C_____ A____ CNP 
xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul în Dr. Tr. S______, Bld. M____ Viteazul, nr. 6, 
______________, _________________________ împotriva sentinței civile nr.3065/08.06.2018 
pronunțată de Judecătoria Drobeta T____ S______ în contradictoriu cu intimata-pârâtă C___ 
M______ CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul în Dr.Tr.S______, ________________ C____ , 
nr. 58, ________________________________________, având ca obiect hotărâre care să țină 
loc de act autentic.  

Schimbă sentința în sensul că:  



Admite acțiunea.  

Constată valabilitatea promisiunii bilaterale de vânzare cumpărare încheiată între părți la data de 
25.03.2016 privind cota parte indiviză de 4/12 din terenul arabil în suprafață totală de 13.200 m 
.p. situată în intravilanul mun.Drobeta T____ S______, T52/1, P44, intabulat în CF nr.xxxxx a 
mun.Drobeta T____ S______, având nr.cadastral xxxxx, învecinat la N cu NC xxxxx, la S cu 
rezervă drum, la E cu Rezervă și la V cu NC xxxxx și NC xxxxx.  

Prezenta hotărâre ține loc de act autentic de vânzare cumpărare.  

Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare, cale de atac ce se depune la sediul 
Tribunalului M________.  

Pronunțată în ședința publică de la 15 noiembrie 2018.  

   

P_________,  

A__ R_______ C______  

   Judecător,  

L____ B________  

   Grefier,  

M______ B____  

   

   

   

 


