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Completul compus din:
Preşedinte-Corina-Florentina Drăgoi- judecător

Grefier-Diana Gheorghe

Pe  rol,  soluţionarea  acţiunii  civile  formulată  de  reclamantul  M  N  în 
contradictoriu cu pârâţii  D  C  şi F  (fostă Dr ) I ,  având ca obiect 
„rezoluţiune contract”.

Dezbaterile asupra fondului au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 
03.12.2018, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, la acea dată instanţa, pentru a da 
posibilitatea părţilor să depună concluzii scrise, în temeiul dispoziţiilor art. 394 alin. 2 Cpciv.,  
dispunând amânarea pronunțării  pentru data  de 17.12.2018, când,  în aceeaşi  compunere  a 
hotărât următoarele:

I N S T A N T A

Deliberând asupra cauzei  civile de faţă, constată următoarele:
Prin  cererea  de  chemare  în  judecată  înregistrată  pe  rolul  acestei  instanţe  sub  nr. 

13623/215/22.05.2018, reclamantul M  N  a chemat în judecată pe pârâţii D  
C  şi Fi  (fostă D ) I , solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa 
să se dispună rezoluţiunea contractului de întreţinere încheiat între reclamant şi pârâţi la data 
de 04.1993, autentificat sub nr. .04.1993 la Notarul de Stat C  E .

În motivarea cererii, reclamantul  a susţinut, în esenţă, că în anul 1993 între M  
N , M  M  (decedată la data de ), pe de o parte şi D  C  şi 
D  I , pe de altă parte, a fost încheiat contractul de întreținere autentificat sub nr. 

.04.1993, contract prin care pârâții se obligau să îi îngrijească şi să îi întrețină cu 
toate  cele  necesare  traiului  zilnic,  iar  la  deces  să  îi  înmormânteze  potrivit  obiceiurilor 
creștinești,  în schimbul transmiterii  către aceștia a proprietății  lor situată în Cartier   

, însă debitorii nu şi-au îndeplinit 
niciodată obligaţiile prevăzute în contract.

Reclamantul a mai arătat că de peste 15 ani pârâtul D  C  este plecat în 
Italia unde muncește  şi şi-a întemeiat o familie,  pârâţii  având cunoștință despre faptul că 
reclamantul  este  bolnav, are  grave probleme cardiace,  în perioada  
fiind  internat  în  spital  întrucât  a  suferit  un  infarct  miocardic  subacut  inferior,  pârâţii 
nevizitându-l niciodată şi neinteresându-se de starea de sănătate a reclamantului.

Totodată, reclamantul a mai arătat că îşi procură singur toate cele necesare traiului 
zilnic, cumpărându-și hrana şi medicamentele  din pensia lui, iar când trăia soţia sa, dar şi 
după decesul  acesteia,  cea  care  îi  ajuta  la  cumpărături,  le  urca  plasele  la  apartament,  le 
cumpăra diverse alimente de la piaţă, le mai pregătea mâncare, este numita B  A  
Ş  care  locuiește  pe  aceeași  scară  cu  reclamantul,  la  apartamentul   familiei 
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B  reclamantul  lăsându-i  un rând de  chei  de  la  apartament  ca  în  cazul  în  care  i  se 
întâmplă ceva să poată intra în locuința acestuia. 

Reclamantul  a mai  arătat  că pârâtul  a  fost  violent  faţă  de acesta,  atât  fizic,  cât  şi 
verbal,  în  nenumărate  rânduri,  la  data  de  11.02.2018,  după  decesul  soţiei  reclamantului, 
pârâtul  D  C  împreună  cu  I  D  intrând  peste  reclamant  în  casă, 
bătându-l şi vorbindu-i foarte urât, venind poliţia şi dându-l afară pe pârât, ocazie cu care 
acesta a mers la familia Burnea şi a luat perechea de chei pe care le-o dăduse reclamantul. 
Mai mul, la decesul soției reclamantului, pârâtul a luat, fără acordul reclamantului, cardul 
bancar al defunctei, pe care se găsea suma de 4300 lei, certificatul de deces şi telefonul mobil 
al acesteia, un lănțișor de aur de 3 grame şi cheile de la apartament.

Reclamantul a mai arătat că la data de 15.06.1998 pârâtul D  C  a dat o 
declarație în care recunoaște că nu a contribuit cu nimic la întreținerea acestuia şi a soţiei sale 
şi nici la gospodărirea lor şi, având în vedere că pârâtul D  C  este plecat în Italia 
de peste 15 ani, este imposibil ca acesta să îşi execute obligațiile stabilite prin contractul de 
întreținere,  având  în  vedere  că  obligațiile  stabilite  sunt  intuitu  personae,  iar  drepturile 
creditorului întreținerii  nu pot fi cedate sau supuse urmării,  conform art.  2258 Cod Civil, 
pârâta F  I , fostă D , nemailuând legătura cu reclamantul de peste 20 de ani.

 Totodată, reclamantul a mai precizat că, în cauză, conduita pârâţilor a fost de natură 
să îi creeze un real sentiment de stres, insecuritate,  având în vedere vârsta sa înaintată şi 
starea precară de sănătate.

În drept,  reclamantul  şi-a întemeiat  susţinerile  pe dispoziţiile  art.  2263 alin.  2 din 
Codul Civil.

În dovedirea cererii, reclamanta a depus la dosar, contractul de întreţinere autentificat 
sub nr. / .04.1993 la Notariatul de Stat Judeţean Dolj, declaraţia extrajudiciară dată de 
pârâtul D  C  la data de .06.1998, adresa nr. .02.1988 emisă de Ministerul 
Apărării  Naţionale-Comenduirea  Garnizoanei  C ,  certificatul  de  deces  eliberat  pe 
numele M  M , contractul de vânzare-cumpărare încheiat la data de 30.03.1992, acte 
medicale.

Prin întâmpinarea formulată la data de 18.05.2018, pârâta F  I , fostă D , 
a arătat că în anul a divorţat de D  C  şi, deşi nu a mai fost nora lor, a ţinut  
permanent legătura cu familia M , M  M fiindu-i nu numai soacră, ci şi prietenă, 
cu M  N  ţinând legătura mai mult indirect, prin copilul pârâtei, şi al lui D  
C , respectiv prin numitul D  V  I , în calitate de nepot al soţilor M , 
nepot care îi ajuta ori de câte ori aveau nevoie, chiar şi în anul 2015 când M  N  
susţine că nu l-a ajutat, băiatul pârâtei ducându-l forţat la medic, dar reclamantul a refuzat 
consultul medical.

Pârâta a mai arătat că 25 de ani nu au vrut să o decadă din drepturi, spunându-i că după 
moartea lor ce îi revine pârâtei să îi dea fiului, respectiv nepotului lor, acest lucru știindu-l-l şi 
D  C .

Prin întâmpinarea formulată la data de 19.06.2018, pârâtul D  C  a solicitat 
respingerea acţiunii.

În  apărare,  pârâtul  a  susţinut,  în  esenţă,  că  de  la  data  încheierii  contractului  de 
întreţinere cu numiţii M  N  şi M  M , i-a asigurat întreţinere acestuia, iar în 
anumite cazuri, deşi a vrut să-i acorde întreţinere, reclamantul a refuzat.

Pârâtul a mai arătat că respectivul contract de întreţinere a fost încheiat în anul 1993, 
iar până când a plecat în Italia, în anul 2015, şi-a îndeplinit toate obligaţiile de întreţinere faţă 
de reclamant şi de când a plecat în Italia, le-a trimis bani atât lui,  cât şi mamei pârâtului,  
M  M , le-a adus produse alimentare,  îmbrăcăminte,  încălțăminte,  medicamente.  În 
plus, i-a trimis bani separat reclamantului, fără să afle mama sa, cu banii trimişi reclamantul 
procurându-și ţigări şi alcool.
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Totodată, pârâtul a mai arătat că în anul 1996 M  N  l-a amenințat că îl va 
tăia cu cuţitul,  fugărindu-l  prin faţa blocului şi,  chiar dacă reclamantul este o persoană în 
vârstă, acesta este foarte violent, nerecunoscând că l-a întreținut.

Pârâtul a mai precizat că în anul 2006 mama acestuia a venit în Italia împreună cu fiul 
pârâtului, Dr  V  I , iar la plecare le-a dat suma de  1000 euro, pârâtul trimițându-
i-i reclamantului nenumărate pachete în care îi punea şi sume de bani cuprinse între 200-250 
euro, la data de 30.04.2015 pârâtul trimiţându-i mai sale suma de 250 euro prin CEC Bank.

După ce a absolvit Facultatea de Drept din Craiova, întrucât cei doi locuiau separat, 
fiecare în camera lui,  pârâtul  i-a dat mamei sale suma de 600 lei  pentru a-şi cumpăra un 
fotoliu-pat.

La dosarul cauzei, pârâtul a depus, în scop probator, facturi, chitanţe, bilete de avion, 
diplomă de licenţă.

Prin răspunsul la întâmpinare formulat la data de 12.07.2018, reclamantul a arătat că 
cele  menţionate  de  pârât  în  cuprinsul  întâmpinării  sunt  neadevărate  şi  contradictorii, 
reclamantul reiterând şi o parte din susţinerile din cererea de chemare în judecată.

Instanţa, în temeiul art. 255 coroborat cu art. 258 Cod procedură civilă, a încuviinţat 
pentru reclamant proba cu înscrisuri, proba cu interogatoriul pârâţilor şi proba testimonială, 
iar pentru pârâtul D  C  a încuviinţat proba cu înscrisuri, proba cu interogatoriul 
reclamantului şi proba testimonială, apreciind că aceste probe sunt admisibile, putând duce la 
soluţionarea  cauzei,  în  cadrul  probei  testimoniale  fiind  audiaţi  martorii  P  C , 
M  I ,  B  A -Ş  şi  P  A -D , proba cu interogatoriul 
pârâţilor fiind administrată la termenul de judecată din data de 05.11.2018.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:
În  fapt,  prin  contractul  de  întreţinere autentificat  sub  nr.  /28.04.1993  de 

Notariatul de Stat Județean Dolj,  reclamantul  M  N   şi defuncta M  M   au 
transmis  pârâţilor D  C   şi F  (fostă D ) I , dreptul de proprietate 
asupra imobilului situat în  , compus din 
2 camere şi dependinţele aferente, în schimbul acestui bun pârâţii D  C  şi F  
(fostă D ) I  obligându-se să asigure transmițătorilor toate cele necesare traiului 
zilnic până la deces( fila 12).

Mai mult,  prin acelaşi  contract,  beneficiarii  întreținerii  îşi  păstrează  posesia  asupra 
imobilului ce a făcut obiectul contractului de întreţinere, pârâţii întreţinători urmând a intra în 
stăpânirea de fapt asupra acestuia abia la data decesului beneficiarilor.

La data de  a decedat numita M  M , aşa cum rezultă din 
copia certificatului de deces seria D 10, nr. /07.02.2018.

Având  în  vedere  condiţiile  speţei,  instanţa  apreciază  că  sunt   incidente   în  cauză 
dispoziţiile  Vechiului Codul Civil întrucât contractul de întreţinere a fost încheiat la data de 
28.04.1993,  iar  în  ceea  ce  priveşte  actul  juridic  este  aplicabilă  legea  în  vigoare  la  data 
încheierii acestuia atât în ceea ce priveşte condiţiile de validitate cât şi în ceea ce priveşte 
efectele actului juridic şi executarea obligaţiilor asumate de către părţi. 

Această regulă reiese cu certitudine atât din dispozițiile art.6 alin. 2 şi 3 din Codul 
Civil cât şi din dispozițiile art. 102 alin. 1 din Legea 71/2011.

Astfel, instanţa arată că rezoluţiunea este sancţiunea ce intervine în cazul neexecutării 
culpabile a obligaţiilor izvorâte dintr-un contract sinalagmatic cu executare uno ictu (dintr-o 
dată), constând în desființarea retroactivă a acestuia, astfel cum rezultă din prevederile  art. 
1020-1021 Cod civ.

În cazul contractului de întreţinere,  contract sinalagmatic aleatoriu,  prestaţiile uneia 
dintre  părţi  sunt  succesive,  respectiv  ale  debitorului,  în  timp ce  transferul  dreptului  de la 
creditor la debitor se produce  uno ictu (dintr-o dată), nu succesiv, iar în cazul neexecutării, 
contractul se desfiinţează şi bunul se redobândeşte cu efect retroactiv (ex tunc), astfel că este 
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evident că sancţiunea ce intervine în cazul neexecutării culpabile a obligaţiilor debitorului este 
rezoluţiunea contractului, cu efecte ex tunc (retroactive).

Instanţa reţine de asemenea faptul că, în lipsa unor dispoziţii legale speciale care să 
reglementeze  rezoluţiunea  contractului  de  întreţinere,  se  aplică  nomele  de  drept  comun, 
respectiv art. 1020-1021 Cod civ.

 Mai trebuie menţionat că în raport de conținutul contractului intervenit între părţi, 
obligația de întretinere asumata de debitori are un evident caracter de indivizibilitate, fiind 
instituita în beneficiul a doi creditori, nefiind vorba de doua obligatii disjuncte pentru fiecare 
creditor în functie de numarul si/sau valoarea bunurilor obiect al contractului.

Debitorii nu s-au obligat sa presteze doua întretineri distincte, ci o singura obligatie 
indivizibila în beneficiul a doi creditori în schimbul bunului acestora. 

Prin modul în care părțile au convenit, obligația de întreținere a fost asumata de către 
debitori  în  favoarea  ambilor  soti,  pluralitatea  creditorilor  neînsemnând,  în  mod  neapărat, 
existenta unei pluralități de raporturi obligaționale.

Concluzionând, se constată ca obligația de întreținere constituita în favoarea ambilor 
soți este indivizibila, întrucât părțile contractante au „privit” obiectul sau „sub un raport de 
nedivizibilitate” (art. 1058 Cod civil).

Or, în cazul unei obligații indivizibile, cu mai mulți creditori, debitorul nu este primit 
sa o execute decât faţă de toți împreuna, dat fiind ca obligația indivizibila nu este susceptibila  
de executare parțială.

Drept consecinta, neexecutarea obligatiei fata de unul dintre beneficiari îndreptățește 
pe cel sau pe cei fata de care obligatia nu s-a îndeplinit sa ceara desfiintarea conventiei si 
restabilirea situatiei anterioare cu privire la intregul imobil.

Aşadar, pentru a fi admisibilă rezoluţiunea, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele 
condiţii:  una  din  părţi  să  nu-şi  fi  executat  obligaţiile  ce-i  revin,  neexecutarea  să  fi  fost 
imputabilă părţii care nu şi-a îndeplinit obligaţia, debitorul obligaţiei neexecutate să fi fost pus 
în întârziere.

Cu privire la condiţia punerii în întârziere, instanţa reţine că potrivit dispoziţiilor art. 
1079 pct. 3 Cod civil, debitorul este de drept în întârziere datorită caracterului alimentar al 
prestaţiei la care se obligă debitorul şi care trebuie să fie efectuată în mod succesiv, termenele 
stipulate pentru executare având un caracter esenţial.

În ceea ce priveşte condiţia neexecutării, instanţa pe baza probelor administrate în 
cauză trebuie să stabilească dacă a avut loc o neexecutare a obligaţiei de întreţinere, şi dacă 
aceasta  este   esenţială  în  executarea  contractului  astfel  încât  să  intervină  sancţiunea 
rezoluţiunii contractului.

În  speţă,  sarcina  probei  se  împarte  între  reclamant  şi  pârâţi,  primul  trebuind  să 
dovedească existenţa obligaţiei respective ( adică existenţa actului sau faptul juridic generator 
al acestei obligaţii), după care pârâţii trebuie să dovedească, la rândul său, executarea acestei 
obligaţii sau faptul că neexecutarea obligaţiei nu le este imputabilă.

Analizând în acest context cererea dedusă judecăţii, instanţa constată că reclamantul 
Motroc Nicolae a făcut dovada existenţei obligaţiei în sarcina pârâţilor, obligaţia rezultând din 
contractul de întreţinere  autentificat sub nr. /28.04.1993  de Notariatul de Stat Dolj.

În ceea ce priveşte neexecutarea obligaţiei  de către pârâti  instanţa  având în vedere 
probatoriul administrat apreciază ca debitorii nu au executat aceasta obligatie.

Astfel,  instanţa reţine că pârâţii D  C  şi F  (fostă D ) I  au 
divorțat în anul 1997, după divort pârâta F  (fostă D ) I  păstrând legătura  doar 
cu soacra sa, defuncta M  M .

De asemenea, din cuprinsul interogatoriului administrat pârâtei F  (fostă D ) 
Iuliana  precum şi întâmpinarea depusă la dosarul cauzei, instanţa reţine că pârâta  nu si-a 
îndeplinit obligațiile asumate, pe considerentul că defuncta şi reclamantul  M  N  nu 
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au avut  nevoie  de  ajutorul  său întrucât  se  puteau  întreţine  singuri,  aceștia  nesolicitându-i 
ajutorul, pârâta şi reclamantul  nemaipăstrând legătura după divorțul pârâților.

A mai  menţionat  pârâta  că  ori  de cate  ori  defuncta  M  M   şi  reclamantul 
M  N  aveau nevoie de ajutor apelau la fiul pârâţilor, numitul D  V  I .

În ceee ce îl privește pe pârâtul D  C  instanța reţine că acesta din anul 2002 
locuieşte in Iatlia,  venind în tară în vizită anual, iar  în perioada în care a urmat cursurile 
Facultății de Drept, venea în tară la un interval de 3-4 luni.

Prin urmare, instanţa constată că existența unei reședințe în străinătate a debitorului 
obligației  de întreținere  este,  în  principiu,  incompatibilă  cu derularea  firească a raportului 
juridic contractual ce izvorăște din obligația de întreținere, în condițiile în care în speță nu pot 
fi reținute circumstanțe particulare care să releve un acord de voință al părților de a presta și 
primi întreținerea prin intermediul altor persoane.

Se impune precizarea că trimiterea unor sume de bani reclamantului  M  N  
şi defunctei M  M  (decedată la data de ),   nu poate avea efect liberator 
pentru debitor, care este ținut să execute în natură obligația asumată și nu este îndrituit să 
procedeze la o modificare unilaterală a contractului.

Fata de scopul urmărit printr-un asemenea contract, îndeplinirea obligației trebuie sa 
fie permanenta, nu sporadica, indiferent de mijloacele materiale ale creditorilor întreținerii, 
indiferent daca aceștia au sau nu nevoie de intretinere.

Noțiunea  de întreținere  include  multiple  prestații,  iar  executarea  corespunzătoare  a 
obligației  de întreținere,  implica pe lângă prestația  materiala  si o componenta psihologica, 
data de caracterul  intuitu  personae al  contractului de intretinere,  care se întemeiază pe un 
raport de încredere si apropiere, relaţie care nu există între reclamantul  M  N   şi 
pârâtul D  C .

De asemenea, instanţa mai arată că întrucât obligația de întreținerea este o obligație de 
a face cu caracter alimentar ce se execută zi de zi, așa încât chiar și în situația în care s-ar 
reține o executare sporadică a obligațiilor contractuale ar fi aplicabilă sancțiunea judiciară a 
rezoluțiunii, întrucât o executare de asemenea manieră nu corespunde scopului pentru care a 
fost încheiat contractul respectiv, având în vedere vârsta înaintată a reclamantului, afecțiunile 
de care suferă precum şi împrejurarea că reclamantul a apelat la serviciile unei alte persoane 
pentru a-l ajuta, aşa cum rezultă din declarația martorei B  A  şi actele medicale 
depuse la dosarul cauzei.

Totodată,  împrejurarea  că  pârâtul  D  C   a  acordat  îngrijire   defunctei 
M  M  înaintea  decesului  acesteia,  iar  ulterior  s-a  ocupat  si  a  suportat  cheltuielile 
legate de înmormântarea acesteia nu este de natură să conducă la concluzia că pârâtul şi-a 
îndeplinit obligaţia  asumată prin contractul de întreţinere.

Mai  trebuie  menționat  că  teza  refuzului  reclamantului,  de  a  primi  întreținerea, 
susţinută de pârât nu poate fi  considerată drept întemeiată,  față  de datele  speței,  deoarece 
reclamantul  nu  avea  cum  să  refuze  întreținerea  pe  care  ar  fi  prestat-o  o  persoană  care 
locuiește în mod efectiv și stabil în altă țară.

În  ceea  ce  priveşte  susținerea  pârâtului  referitor  la  împrejurarea  că  i-a  propus 
reclamantului  să  locuiască  împreună  în  Italia,  instanța  constată  că  nu  a  fost  dovedită  în 
prezenta cauza, întrucât martora P  A  a declarat că acest aspect în cunoaște de la 
pârât, nefiind  o împrejurare percepută în mod direct.

In aceasta situație,  în raport de modul în care s-au derulat relațiile între părţi, instanta 
urmează să retină neexecutarea culpabila a obligației de  întreţinere asumată de pârâţi prin 
contractul de întreținere încheiat în anul 1993  si in temeiul art. 1020 si art. 1021 din Codul 
Civil  din  1864  va  pronunța  rezoluțiunea  contractului  de  întreținere   pentru  neexecutarea 
obligației de către pârâții . 
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Totodată se va dispune, așa cum a solicitat reclamantul, repunerea părților in situația 
anterioara, în sensul că imobilul situat în  

 ce  a  făcut  obiectul  contractului  de  întreținere,  va  reintra  în  patrimoniul 
reclamantului M  N   si al defunctei M  M .

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea formulată de  reclamantul M  N  (CNP: ), 
domiciliat în  

 în  contradictoriu  cu  pârâţii  D  C  (CNP:  ),  domiciliat  în 
 şi  F  (fostă  D )  I  (CNP: 

), domiciliată în .
Dispune   rezoluțiunea  contractului  de  întreținere  autentificat  sub  nr.  10820/ 

28.04.1993  de către Notariatul de Stat Județean Dolj.
       Dispune repunerea părților în situația anterioară încheierii  contractului de întreținere 
autentificat sub nr.  28.04.1993 de către Notariatul de Stat Județean Dolj  în sensul că 
imobilul  situat  în   ce  a  făcut 
obiectul contractului de întreținere, reintră în patrimoniul reclamantului M  N   si al 
defunctei M  M .
      Cu  drept  de  apel   în  30  zile  de  la  comunicare,  apel  ce  se  va  depune  la  sediul 
Judecătoriei Craiova.
     Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 17.12.2018.

Preşedinte, Grefier,
Corina-Florentina Drăgoi    Diana Gheorghe

Red. CFD./Tehnored. D.G.
5 ex./ 09.01.2019
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