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Pe rol, judecarea cauzei civile privind pe contestatoarea Comisia Judeţeană Dolj 

pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor şi pe intimata 
L  L , având ca obiect contestaţie la executare. 

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns consilier juridic R

M , pentru contestatoare, cu delegaţie aflată la fila 35, lipsind intimata. 
Procedura legal îndeplinită. 

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, care învederează instanţei că la data 
de 07.07.2020 s-au depus la dosar actele dosarului de executare nr. 1039/2019 ale 
Societăţii Profesionale de Executori Judecătoreşti L  F . 

În conformitate cu prevederile art. 131 Noul cod de procedură civilă, instanţa 
pune în discuţie competenţa instanţei de judecată. 

Consilier juridic R  M , pentru contestatoare, apreciază că instanţa este 

competentă general, material şi teritorial cu soluţionarea prezentei cereri. 
În conformitate cu prevederile art. 651 şi 714 alin. 1 C.p.civ., instanţa constată 

că este competentă general, material şi teritorial cu soluţionarea prezentei cereri. 
Instanţa acordă cuvântul asupra probei cu înscrisuri solicitată de către 

contestatoare prin cererea de chemare în judecată şi de către intimată prin întâmpinare. 

Consilier juridic R  M , pentru contestatoare, solicită încuviinţarea 
probei cu înscrisuri şi arată că nu se opune probei cu înscrisuri solicitată de către 

intimată. 
În temeiul art. 255, alin. 1, coroborat cu art. 258 C.p.civ., instanţa încuviinţează 

pentru contestatoare proba cu înscrisuri şi pentru intimată proba cu înscrisuri, 

apreciind-o ca fiind admisibilă şi putând duce la soluţionarea procesului.  
Consilier juridic R M , pentru contestatoare, arată că nu mai are alte 

cereri de formulat. 
În temeiul art. 244 Noul Cod de Procedură Civilă instanţa constată terminată 

cercetarea judecătorească şi, în temeiul art. 392-393 C.p.civ., acordă cuvântul în 

dezbateri asupra fondului cauzei. 
Consilier juridic R  M , pentru contestatoare, solicită admiterea 

contestaţiei la executare. Nu se poate pune în executare hotărârea judecătorească atât 
timp cât Comisia Locală nu înaintează actele. Arată că nu solicită cheltuieli de 
judecată. 

În temeiul art. 394 Noul Cod de Procedură Civilă instanţa consideră lămurite 
toate împrejurările de fapt şi temeiurile de drept ale cauzei, închide dezbaterile şi reţine 

cauza spre soluţionare. 
 

INSTANŢA 
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Prin cererea formulată şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Craiova la data de 
23.01.2020 sub nr. 2131/215/2020 contestatoarea Comisia Judeţeană Dolj pentru 

Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor, în contradictoriu cu 
intimata L  L , a formulat contestaţie la executare împotriva formelor de 
executare comunicate în data de 10.01.2020, solicitând anularea somaţiei din dosarul 

de executare nr. /2019 privind suma totală de  lei compusă din  lei 
reprezentând onorariul executare silită,  lei taxa timbru executare,  

cheltuieli poştale, lei cheltuieli conf. Art. 670, alin 3, pct. 7,  lei onorariu 
executare silită calculat pentru cheltuieli de judecata si a încheierii /2019 din 
Dosarul nr. /215/2019 al Judecătoriei Craiova. 

Contestatoarea a arătat că cererea este scutită de taxa de timbru în temeiul Legii 
nr. 247/2005 Titlul VI , dispoziţiile art. 42, deoarece formele de executare se referă la 

aplicarea dispoziţiilor legilor fondului funciar. 
De asemenea, contestatoarea a arătat că titlul executoriu reprezentat de sentinţa 

civilă nr. 3260/07.03.2014 a Judecătoriei Craiova pronunţată în dosarul nr. 

29686/215/2012, prevede: „Constata nulitatea absoluta parţială a titlului de proprietate 
nr. 117-14955/1993, in sensul ca se vor trece corect număr de tarla si suprafaţa teren 

înscrisa in acest titlu." 
Având in vedere faptul ca procesul verbal premergător emiterii titlului de 

proprietate a fost întocmit de Comisia Locala M M , aceasta este cea care a 

întocmit greşit actul ce a stat la baza titlului eronat a cărui nulitate a fost constatat de 
instanţa de judecata. 

Tot Comisia locala M M  pentru stabilirea dreptului de proprietate privata 

asupra terenurilor este cea care trebuie sa solicite printr-o documentaţie întocmita cu 
respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Judeţene. 

Pe cale de consecinţă formele de executare în privinţa cheltuielilor sunt 
nelegale, urmând ca instanţa să dispună anularea lor. 

Cu privire la emiterea titlului de proprietate creditorului de către Comisia 

Judeţeană de Fond Funciar- Dolj în baza Somaţia nr. /2019, contestatoarea a arătat 
că acest titlu se emite doar pe baza punerii în posesie si a procesului-verbal 

premergător emiterii titlului, atribut exclusiv al Comisiilor locale de Fond Funciar, in 
speţa Comisiei locale de fond funciar M M , proces- verbal care se transmite la 
OCPI Dolj în vederea scrierii titlului, semnării de către directorul acestei instituţii, 

ulterior fiind emis de către Comisia Judeţeană de Fond Funciar. 
Din acest punct de vedere consideră că executarea silită împotriva Comisiei 

Judeţene Dolj, contravine textelor de lege.  
In acest fel, formele de executare împotriva Comisiei judeţene Dolj încalcă 

dispoziţiile art. 5 lit. c, d, f, h, i din H.G. 890/2005 modificată şi completată prin H.G. 

1832/2005, care prevăd că, comisia locală are in competenta exclusiva punerea in 
posesie si obligaţiile de a stabili mărimea si amplasamentul suprafeţei de teren, pentru 

care se reconstituie dreptul de proprietate sau care se atribuie potrivit legii, a completa, 
în urma verificărilor efectuate, anexele la prezentul regulament cu persoanele fizice şi 
juridice îndreptăţite, a întocmi situaţii definitive, potrivit competenţelor ce le revin, 

întocmesc situaţii cu suprafaţa şi amplasamentele stabilite, conform planului de 
delimitare şi parcelare întocmit, înaintând spre aprobare şi validare comisiei judeţene 

situaţiile definitive, împreună cu documentaţia necesară si pun în posesie, prin 
delimitare în teren, persoanele îndreptăţite să primească terenul, completează fisele de 
punere în posesie a acestora, după validarea de către comisia judeţeană a propunerilor 

făcute. 
Iar, în conformitate cu prevederile art. 34, alin. 4 din HG 890/2005, punerea în 

posesie se face prin întocmirea, prin semnarea procesului-verbal de către proprietar 
căruia i se înmânează un exemplar al acestuia.  

Bogdan
www.avocatvelescu.ro



3 
 

Totodată, prin formele de executare nu se prevăd modalităţile de executare 
solicitate de creditor, aşa după cum sunt cerute de dispoziţiile art. 663 alin. 3 litera (b) 

din NCPC, executorul întocmind somaţiile care fac obiectul contestaţiei, prin care se 
pune doar în vedere celor două comisii locală respectiv judeţeană să facă punerea în 
posesie şi emiterea titlului de proprietate. 

Refuzului punerii în posesie în sensul executării S.C. nr. /2014 a 
Judecătoriei Craiova pronunţată in dosarul nr. 29686/215/2012 îi sunt aplicabile 

dispoziţiile art. 64 , alin 2 din Legea nr. 18/1991 republicată, care prevăd cu totul altfel, 
în sensul că petenţii se pot adresa instanţei de judecată în acest sens, iar dacă instanţa 
admite plângerea, primarul va fi obligat să pună în posesie, sub sancţiunea condamnării 

la daune cominatorii pentru fiecare zi de întârziere, anume stabilite de instanţă. 
În acest sens, contestatoarea citează art. 64 (1) în cazul în care comisia locală 

refuză înmânarea titlu/ui de proprietate emis de comisia judeţeană sau punerea efectivă 
în posesie, persoana nemulţumită poate face plângere la instanţa în a cărei rază 
teritorială este situat terenul. (2) Dacă instanţa admite plângerea, primarul va If obligat 

să execute de îndată înmânarea titlului de proprietate sau, după caz, punerea efectivă în 
posesie, sub sancţiunea plăţii de penalităţi în condiţiile prevăzute la art. 894 din Codul 

de procedură civilă". 
De altfel, dispoziţiile art. 662 C.p.civ. prevăd că executarea silită nu se poate 

face decât în cazul în care creanţa este certă, lichidă şi exigibilă. 

Executarea silită reprezentând un mijloc de constrângere a debitorului la 
îndeplinirea obligaţiei, respectiva Comisie judeţeană Dolj pentru aplicarea Legilor 
Fondului Funciar nu este în măsură să emită titlul de proprietate fără înaintarea 

documentaţiei cerute de lege de către Comisia locală M  aşa cum prevede legea.  
Dispoziţiile art. 663, alin. 3 NCPC prevăd că cererea de executare silită se 

referă şi la felul prestaţiei datorate, prin titlul executoriu reprezentat de S.C. /2014 
pronunţată de Judecătoria Craiova în dosarul nr. 29686/215/2012 prestaţia de emitere a 
titlului ce cade în sarcina Comisiei Judeţene Dolj fiind legată de înaintarea de către 

comisia locală a documentaţiei prevăzută de dispoziţiile H.G. 890/2005, modificată şi 
completată prin H.G. 1832/2005, art. 36, alin. (1), documentaţie ce trebuie să cuprindă 

şi punerea în posesie, atribut exclusiv al comisiilor locale. 
Sesizarea organului de executare, conform art. 662 din noul Cod de procedură 

civilă se referă la situaţia în care este vorba de o creanţa certă, lichidă şi exigibilă, ceea 

ce nu este esenţial în speţa de faţă. 
Pentru motivele arătate solicită admiterea contestaţiei pe cale de consecinţă 

desfiinţarea formelor de executare ce formează dosarul de executare silită.  
In plus in baza prevederilor O.G. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de 

plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii. 

Art. 7 - Cererile, indiferent de natura lor, formulate de instituţiile şi autorităţile 
publice în cadrul procedurii de executare silită a creanţelor stabilite prin titluri 

executorii în sarcina acestora sunt scutite de plata taxelor de timbru, timbru judiciar şi a 
sumelor stabilite cu titlu de cauţiune. 

Totodată Comisia Judeţeană Dolj pentru stabilirea dreptului de proprietate 

privata asupra terenurilor nu are cont si buget propriu, in consecinţa este imposibila 
executarea acestui organ administrativ cu activitate jurlsdictională. 

ART. 1*) - O.G. 22/2002 (1) Creanţele stabilite prin titluri executorii în sarcina 
instituţiilor şi autorităţilor publice se achită din sumele aprobate cu această destinaţie 
prin bugetele acestora sau, după caz, de la titlurile de cheltuieli la care se încadrează 

obligaţia de plată respectivă. (2) Creanţele stabilite prin titluri executorii în sarcina 
Instituţiilor şi autorităţilor publice nu se pot achita din sumele destinate potrivit 

bugetului aprobat pentru acoperirea cheltuielilor de organizare şi funcţionare, inclusiv a 
celor de personal, în scopul îndeplinirii atribuţiilor şi obiectivelor legale, pentru care au 
fost înfiinţate. 
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Contestaţia este scutită de taxa de timbru în temeiul Legii nr. 247/2005 Titlul 
VI, dispoziţiile art. 42, care prevăd că, cererile sau acţiunile în justiţie, cererile 

accesorii şi incidente, precum şi intabularea titlurilor de proprietate rezultate din 
aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi a prezentei legi sunt scutite de taxa de timbru şi de timbru 

judiciar. 
În drept, au fost invocate dispoziţiile Legii nr. 18/1991, republicată, HG 

890/2005, şi dispoziţiile NCPC, art. 656, 662, 903. 
La data de 11.02.2020 intimata a depus la dosar întâmpinare prin care a 

solicitat respingerea contestaţiei la executare. 

În motivarea întâmpinării intimata a arătat că, în fapt, prin sentinţa civila 
/215/2014 data in dosarul 29686/215/2012, rămasa definitivă prin respingerea 

recursurilor, s-a dispus : 
Admite acţiunea formulata de reclamanta L L  domiciliată in 

C , str. S  V  nr. , jud. D împotriva paratelor Comisia Locala M  

M  pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor, Comisia 
Judeţeană Dolj pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor şi 

Comisia Locala Craiova pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra 
Terenurilor. 

Constata nulitatea absoluta parţială a titlului de proprietate nr.  

/12.03.1993 in sensul ca se vor trece: numărul corect al tarlalei din care face 
parte parcela 41 ca fiind 10 in loc de 9, vecinătatea de la Est a terenului ca fiind De 53 
in loc de De 55, suprafaţa terenului ca fiind de 4993 mp in loc de 5000 mp si 

localitatea unde este situat acesta ca fiind com. M M , jud. D  în loc de C , 
jud. Dolj, terenul din titlu fiind identificat potrivit raportului de expertiza tehnica 

judiciara in specialitatea topografie întocmit in cauza de expert B  M  
Deşi hotărârea data in dosarul sus menţionat a rămas definitiva la data de 

04.02.2014, nici Comisia Locala M  M  pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate 

Privata asupra Terenurilor si nici Comisia Judeţeană Dolj pentru Stabilirea Dreptului 
de Proprietate Privata asupra Terenurilor şi Comisia Locala Craiova pentru Stabilirea 

Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor nu au pus in aplicare hotărârea.  
Deşi contestatoarea susţine ca este în competenta Comisiei Locale sa efectueze 

punerea efectiva in posesie si sa emită procesul verbal depunere in posesie premergător 

emiterii titlului de proprietate, care se transmite către OCPI in vederea scrierii si 
semnării de către directorul OCPI, urmând ca apoi sa fie trimis către Comisia 

Judeţeană, Comisia Judeţeană are atribuţii de îndrumare si control. 
Conform Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi 

funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate, 

Comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii 
principale: a) organizează instruirea comisiilor comunale, orăşeneşti şi municipale şi 

asigură distribuirea legilor, a prezentului regulament, a hărţilor şi planurilor la zi, 
precum şi a altor materiale necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii 
acestora; b) asigură îndrumarea şi controlul comisiilor comunale, orăşeneşti şi 

municipale prin desemnarea pe comune, oraşe şi municipii a membrilor din comisia 
judeţeană; c) verifică legalitatea propunerilor înaintate de comisiile comunale, 

orăşeneşti şi municipale, în special existenţa actelor doveditoare, pertinenţa, 
verosimilitatea, autenticitatea şi concludenta acestora; d) soluţionează contestaţiile 
formulate împotriva măsurilor stabilite de comisiile locale; e) validează sau invalidează 

propunerile comisiilor comunale, orăşeneşti sau municipale, împreună cu proiectele de 
delimitare şi parcelare; f) emit titlurile de proprietate pentru cererile validate; g) 

soluţionează cererile de reconstituire a dreptului de proprietate a comunelor, oraşelor şi 
municipiilor pentru terenurile forestiere; h) analizează propunerile comisiilor locale de 
revocare a titlurilor de proprietate eliberate în condiţiile art. 27 alin. (2'2) din Legea nr. 
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18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, verifică temeinicia 
acestor propuneri şi hotărăsc în consecinţă; i) identifică terenurile atribuite ilegal şi 

sesizează prefectul, care va promova acţiuni în constatarea nulităţii absolute pentru 
cazurile prevăzute la art. III din Legea nr. 169/1997, cu modificările şi completările 
ulterioare; j) analizează lunar evoluţia cauzelor în justiţie în care comisia judeţeană 

respectiv comisia Municipiului Bucureşti este parte şi decide asupra măsurilor ce 
trebuie luate; k) atribuie şi dispun delimitarea în teren, completarea proceselor-verbale 

de punere în posesie a comunelor, oraşelor şi municipiilor pentru terenurile forestiere 
proprietate publică ce le revin; i) preiau şi analizează cererile depuse în conformitate cu 
prevederile legii, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 

agricole şi celor forestiere în cazul persoanelor care solicită reconstituirea dreptului de 
proprietate privată pe raza teritorială a mai multor localităţi din judeţ; în aceste cazuri 

comisia judeţeană va îndeplini, în mod corespunzător, şi atribuţiile prevăzute la literele 
b), c), d) şi h) de mai sus; m) exercită orice alte atribuţii ce le revin potrivit prevederilor 
legale şi prezentului regulament 

Având in vedere atribuţiile Comisie Judeţene, mai sus enumerate, nu se 
justifică trenarea punerii in executare a hotărârii date in dosarul /215/2012 prin 

care s-a constatat nulitatea absoluta parţială a titlului de proprietate nr. 
/12.03.1993 si s-a dispus sa se treacă: numărul corect al tarlalei din care face 

parte parcela 41 ca fiind 10 in loc de 9 vecinătatea de la Est a terenului ca fiind De 53 

in loc de De 55, suprafaţa terenului ca fiind de 4993 mp in loc de 5000 mp si 
localitatea unde este situat acesta ca fiind com. M  M , jud.D  in loc de C , 
jud.D , terenul din titlu fiind identificat potrivit raportului de expertiza tehnica 

judiciara in specialitatea topografie întocmit in cauza de expert B  M  
Intimata creditoare este titulara unui bun in accepţiunea jurisprudentei CEDO, 

iar nefinalizarea corespunzătoare a procedurii legale este de natura sa stânjenească 
exerciţiul firesc si deplin al drepturilor sale, dobândit in condiţiile legi, prin 
reconstituire: Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor 

sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică 
şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional.  

Între intimata si comisia de fond funciar contestatoare exista un raport juridic 
obligational, comisia fiind obligata sa îşi îndeplinească atribuţiile legale. 

In ceea ce priveşte modalitatea de executare, este evident ca s-a solicitat 

executarea silita directa ce consta în executarea unor obligaţii de a face. 
Consideră ca in cazul de fata nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 64 din legea 

18/1991. 
Articolul 64 (1) în cazul în care comisia locală refuză înmânarea titlului de 

proprietate emis de comisia judeţeană sau punerea efectivă în posesie, persoana 

nemulţumită poate face plângere la instanţa în a cărei rază teritorială este situat 
terenul.(2) Dacă instanţa admite plângerea, primarul va fi obligat să execute de îndată 

înmânarea titlului de proprietate sau, după caz, punerea efectivă în posesie, sub 
sancţiunea plăţii de penalităţi în condiţiile prevăzute la art. 894 din Codul de procedură 
civilă, întrucât exista deja un titlu executoriu, constând într-o sentinţa judecătoreasca a 

cărui punere in executare a fost solicitata. 
Creanţa este certa, lichida si exigibila in sensul art. 663 cpc. Creanţa este certă 

când existenţa ei neîndoielnică rezultă din însuşi titlul executoriu. Creanţa este lichidă 
atunci când obiectul ei este determinat sau când titlul executoriu conţine elementele 
care permit stabilirea lui. Creanţa este exigibilă dacă obligaţia debitorului este ajunsă la 

scadenţă sau acesta este decăzut din beneficiul termenului de plată. 
 Contestatoarea susţine ca prestaţia de emitere a titlului de proprietate ce cade in 

sarcina sa depinde de înaintarea de către Comisia Locala a documentelor 
premergătoare, dar Comisia Judeţeană este obligata sa analizeze lunar evoluţia cauzelor 
în justiţie în care comisia judeţeană este parte şi decide asupra măsurilor ce trebuie 
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luate, b) asigură îndrumarea şi controlul comisiilor comunale, orăşeneşti şi municipale 
prin desemnarea pe comune, oraşe şi municipii a membrilor  din comisia 

judeţeană; fapt ce nu s-a întâmplat deşi au trecut 6 ani de la rămânerea definitivă a 
titlului executoriu. 

Instanţa a dispus emiterea unei adrese către Societatea Profesională de 

Executori Judecătoreşti L  F  pentru a înainta, în copii conforme cu originalul, 
actele dosarului de executare nr. /2019, acestea fiind înaintate la data de 

07.07.2020. 
Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată şi reţine 

următoarele: 

    Dispoziţiile art. 712 alin.1 C.p.c stabilesc: împotriva executării silite, a 
încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de 

executare se poate face contestatie de cei interesaţi sau vătămaţi prin executare. 
     În conformitate cu art. 713 alin.1 C.p.c: dacă executarea silită se face în 

temeiul unei hotărâri judecătoresti  sau arbitrale, debitorul nu va putea invoca pe cale 

de contestatie, motive de fapt sau de drept pe care le-ar fi putut opune în cursul 
judecătii în primă instantă sau într-o cale de atac ce i-a fost deschisă. 

    Prin sentinta civilă prin  nr. /215/2014  pronuntata de Judecatoria 
Craiova in dosarul nr. /215/2012, rămasa definitivă prin decizia  nr.1231 
pronuntata de Tribunalul Dolj la data de 03.12.2014  s-a constatat  nulitatea absoluta 

parţială a titlului de proprietate nr. /12.03.1993 in sensul ca se vor trece: 
numărul corect al tarlalei din care face parte parcela 41 ca fiind 10 in loc de 9, 
vecinătatea de la Est a terenului ca fiind De 53 in loc de De 55, suprafaţa terenului ca 

fiind de 4993 mp in loc de 5000 mp si localitatea unde este situat acesta ca fiind com. 
M  M , jud. D  în loc de C , jud. Dolj, terenul din titlu fiind identificat 

potrivit raportului de expertiza tehnica judiciara in specialitatea topografie întocmit in 
cauza de expert B  M  

  Prin cererea formulată la data de 24.09.2019, înregistrată pe rolul SPEJ L  

F , intimata L  L  a solicitat încuviinţarea executării silite a titlului 
executoriu constând în sentinta civilă mai sus arătată. 

Prin încheierea nr. 9084/04.10.2019, pronuntată de Judecătoria Craiova în dosarul 
nr. 25381/215/2019, s-a admis cererea formulată de BEJ  M  M  din 
cadrul S.P.E.J L  F  si s-a încuviintat executarea silită a titlului executoriu 

constând în sentinta civilă mai sus mentionată si a cheltuielilor de executare. 
         La data 30.10.2019, S.P.E.J L  F  prin executor judecătoresc I  M  

M  a emis către contestatoare o somaţie prin care acesta era  somată să se 
conformeze dispozitiilor sentintei civile mai sus mentionate. 
          Instanţa apreciază că procedurile administrative, coroborate cu cele judiciare, 

trebuie să se desfăşoare în termen rezonabil şi că depăşirea unui termen de 5 ani de la 
data rămânerii definitivă a sentintei civile constituie deja o încălcare evidentă a 

prevederilor art. 6 din CEDO. 
Termenul rezonabil la care se referă art. 6 paragraful I din CEDO cuprinde şi 

durata procedurilor administrative, deoarece aceasta constituie o premisă indispensabilă 

prevăzută în dreptul intern pentru sesizarea instanţei. 
Împrejurarea că autorităţile administrative române nu au luat măsuri eficiente de 

soluţionare a cererilor constituie culpa acestora şi nu poate să conducă la împiedicarea 
realizării dreptului reclamantului 

 În conformitate cu art.1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului părţile 

contractante ale acestei convenţii, deci şi statul român, recunosc oricărei persoane aflate 
sub jurisdicţia lor drepturile şi libertăţile definite în Titlul I al Convenţiei. 

Între aceste drepturi se înscrie şi dreptul prevăzut de art.6, acela privind procesul 
echitabil, care presupune derularea procedurilor contencioase, compuse atât din faza 
administrativă cât şi din aceea jurisdicţională propriu zisă, într-un termen rezonabil. 
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Autorităţile unui stat nu pot să invoce chestiuni de organizare împotriva 
dreptului la proces rezonabil, pentru ca aceasta înseamnă să invoce propria culpă în 

încălcarea CEDO. 
Contestoarea a invocat faptul că nu este legală executarea silită, întrucât 

Comisia Judeteană de Aplicare a Legilor Fondului Funciar nu putea să facă niciun 

demers până la primirea documentatiei de la Comisia Locală de Aplicare a Legilor 
Fondului Funciar M M , respectiv că prestaţia de emitere a titlului ce cade în 

sarcina Comisiei Judeţene Dolj fiind legată de înaintarea de către Comisia Locală a 
documentaţiei prevăzută de dispoziţiile H.G. 890/2005, modificată şi completată prin 
H.G. 1832/2005, art. 36, alin. (1), documentaţie ce trebuie să cuprindă şi punerea în 

posesie, atribut exclusiv al comisiilor locale. 
Această sustinere nu poate fi retinută, având în vedere dispozitiile art.6 din 

Hotărârea nr. 890/2005 care stabilesc ca, Comisia Judeteană de Aplicare a Legilor 
Fondului Funciar asigură îndrumarea şi controlul comisiilor comunale, orăşeneşti şi 
municipale prin desemnarea pe comune, oraşe şi municipii a membrilor din comisia 

judeţeană. 
          Astfel, Comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti au următoarele 

atribuţii principale: 
a)organizează instruirea comisiilor comunale, orăşeneşti şi municipale şi asigură 
distribuirea legilor, a prezentului regulament, a hărţilor şi planurilor la zi, precum şi a 

altor materiale necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii acestora; 
b)asigură îndrumarea şi controlul comisiilor comunale, orăşeneşti şi municipale prin 
desemnarea pe comune, oraşe şi municipii a membrilor din comisia judeţeană; 

c)verifică legalitatea propunerilor înaintate de comisiile comunale, orăşeneşti şi 
municipale, în special existenţa actelor doveditoare, pertinenţa, verosimilitatea, 

autenticitatea şi concludenta acestora.” 
Instanta retine ca reclamanta avea obligaţia de a-si îndeplini atributiile legale 

mai sus mentionate si anterior îndeplinirii obligatiei de către Comisia Locală M  

M  si nu a făcut dovada faptului că si-a indeplinit aceste obligatii în prezenta cauză. 
Prin urmare, contestatoarea avea obligatia de a lua toate măsurile necesare 

pentru ca să se realizeze obligatiile impuse de instantă, neputând fi obligată intimata, 
titulară a unei hotărâri definitive, să astepte o perioadă atât de mare de timp pentru ca, 
contestatoarea si Comisia Locală M  M  de Aplicare a Legilor Fondului Funciar să 

îşi îndeplinească obligatiile stabilite prin această hotărâre judecătorească.  
            Raportat la cele mai sus arătate, se va respinge contestatia la executare 

formulată de contestatoarea  Comisia Judeteană Dolj pentru Stabilirea Dreptului de 
Proprietate Privată asupra Terenurilor în contradictoriu cu intimata L L , ca 
neîntemeiată. 

 În temeiul art. 717 alin.2 C.p.c, va obliga contestatoarea Comisia Judeteană Dolj 
pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor să plătească către 

S.P.E.J L  F  cheltuielile determinate de ataşarea dosarului de executare nr. 
1039/2019 în cuantum de 52,36 lei. 
 

 
PENTRU ACESTE MOTIVE, 

ÎN NUMELE LEGII 

HOTĂRĂŞTE 

 

Respinge contestaţia la executare privind pe contestatoarea Comisia Judeţeană 

Dolj pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor, cu 

sediul în Craiova, str. Unirii, nr. 19, jud. Dolj şi pe intimata L  L , cu 
domiciliul în C , str. Ş V , nr. , jud. D ,  ca neîntemeiată. 
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Obligă contestatoarea să plătească către S.P.E.J L  F  cheltuielile 
determinate de ataşarea dosarului de executare nr. /2019 în cuantum de  lei.    

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, apel ce se va depune la 
Judecătoria Craiova. 

Pronunţată azi 09.09.2020 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către 

grefa instanţei. 
 

PREŞEDINTE,       GREFIER, 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Red. S.M.B. / Tehnored. A.S. 

4 ex. / 12.11.2020 
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