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TRIBUNALUL DOLJ
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Şedinţa publică de la 20 Septembrie 2022
Completul compus din;

PREŞED[NTE Florica Dudu
Grefier Loredana Daniela Boboc

Pe rol. pronuntarea asupra cauzei privind pe reclamantul MINISTERUL APĂRĂRII
NAŢIONALE în nume propriu şi pentru UNITATEA MILITARĂ 01803 L CÂRCEA- PRIN
DIRECŢIA GENERALA JURIDICĂ, în contradictoriu cu pârâţii PREŞEDINTELE
CONSILIULUI JUDEŢEAN DOLJ şi S.C. LIDL ROMANIA $.C.S. CHIAJNA, având ca
obiect anulare act administrativ.

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din data de 13.09.2022, fiind
consemnate în Incheierea de şedinţă din data respectivă, parte integrantă din prezenta
hotărâre.

IN$TANŢA
Deliberând, constată:
Prin acţiunea înregistrată la Tńbunatul Dolj sub nr. 3706/63/2022, în data de

20.05.2022, reclamantul MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE în nume propriu şi pentru

UNITATEA MILITARĂ 01803 L CARCEA- PRIN DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ a
chemat în judecată pe pârâţii PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN DOLJ şi S.C.
LIDL ROMANIA S.C.S. CHIAJNA, solicitând ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să se
dispună anularea Autorizaţiei de construire nr. 206 din 28.06.2021 emisă de pârâtul
Preedinte1e Consiliului Judeţean Dolj pentru realizarea obiectivului de investiţii Construire
centru logistic. anexe administrative si tehnice, rezervoare de incendiu, cabina poartă,
adăpost fumători, grupuri sanitare, punct de alimentare carburanţi, bazin de retenţie, parcare
acoperită biciclete, platformă rezervoare GPL, amplasare semnalistică, realizare puţ forat
pentru alirnentare apă potabilă şi refacere rezerva incendiu, branamente utilităţi, alei
carosabile şi pietonale, amenajare căi de acces rutier i pietonal, racordare la drumurile
publice, împrejmuire i organizare de antier, pe terenul situat pe raza comunei Cârcea, jud.
Dolj, situat în Tarlaua 131, P3 (Fosta Com. Cooveni), P4, P5 Lot 2(Fost Rest De Proprietate
Lot 1), P5 Lot 3 Rest De Proprietate Lot 1, P5 Lot 1 Rest De Proprietate,P5 Lot 1 Rest De
Proprietate, P6, P7 Lot 1, P8, P9, P10, P12,13, P14, P15, P16, P18 (Lot 3 Rest De
Proprietate), P19, P20 (Lot3 Rest De Proprietate), P22, P23, P24, P25 (Fosta Comuna
Cooveni), P26, P27, benefkiar fiind pârâta S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.; obligarea pârâtei
S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. să desfiinţeze lucrările de construcţii executate în baza
Autorizaţiei de construire nr. 206 din 28.06.2021, în termen de o lună de la rămânerea
definitivă a hotărârii judecătoreti; obligarea pârâţilor Ia plata cheltuielilor de judecată.

In motivarea cererii de chemare în judecată arătă că, pe raza Iocalităţii Cârcea,
judeţul Dolj este situat un obiectiv miłitar Unitatea Miîitară 0 1803 Cârcea, în care se află
amplasate echipamente militare de supraveghere a spaţiului aerian.



La o distanţă de aproximativ 2000 m Sud de obiectivu] militar, pârâta S.C. LIDŁ
ROMANIA S.C.S. a început edifîcarea unei construcţii metaÎice de mari dimensiuni, care,
încă din faza construcţiei, afectează în mod semnificativ funcţionarea echipamentelor militare,
în sensul limitării posibilităţilor de descoperire a aeronavelor care zboară la înălţime mică din
direcţia Sud i care, odată, finalizată, ar diminua drastic i chiar ar putea suprirna eficacitatea
acestora.

Cu privire la emiterea autorizaţiilor de construire, arată că, în conformitate cu
dispoziţiile art, 21 din Legea apărării naţionale a României nr. 45/1994, cu modifkări le i
completările ulterioare, „Ministerele, autoritătile administratiei publice, agentii economici
indiferent de forma de proprietate au obligaţia de a obţine avizul Statului Major al Apărări i
pentru amplasarea noilor obiective noilor obiective de investitii dezvoltarea celor existente. în
scopul încadrării acestora în infrastructura sistemului naţional de apărare. Lista óbiecti.ve[or
de investiţii i dezvoltare, precum şi criteriile de realizare a acestora, pentru ćare es[e
obligatoriu avizul Statului Major al Apărării se stabi1ete prin hotărâre a Guvernului."

Pentru aplicarea acestei prevederi f egale a fost emisă Hotărârea Guvernului nr.
62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii i de dezvoltare, precum si de
realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major Generał, modificată }
completată prin Hotărârea Guvernului nr. 119/2015.

In cadrul Listei obiectivelor de investiţii i de dezvoltare, precum i criteriile de
reałizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General, la pct. 4 sunt
mentionate:

- orice fel de construcţii ce urmează afi executate la o distantă mai mică de 2.400 rn
faţă de obiectivele speciale situate în extravilan; “ precum i „ - alte categorii de depozite cu
capacităţi mai mari de 5.000 m3."

Precizează că Unitatea Militară 01803 L Cârcea îi desfăoară activitatea în Cazarma
2681 Cârcea, împărţită în 4 incinte, înscrise în cărţile funciare nr. 30380 Cârcea, nr. 3689!
Cârcea, nr. 37084 Cârcea i nr. 37086 Cârcea, i se află situată în extravilanul iocalitătii
Cârcea.

De asemenca, suprafeţele de teren ce compun Cazarma 2681 ćâreea sunt evidenţinü
ca terenuri cu destinaţie specială (TDS) în Planul Llrbanistic General al coniunei Cârcea.

In ceea ce privete capacitatea de depozitare a centrului logistic edificat de pârât
S.C.LIDL ROMANIA S.C.S., având în vedere datele ce rezultă din autorizaţia de construire.
se poate uşor deduce că este cu mult mai mare de 5.000 m3.

Cu toate acestea, pârâtul Preedinte1e Consiliului Judeţean Dołj a emis Autorizaţia de
construire nr. 206 dîn 28.06.2021 fră ca solicitanţii să obţină. în prealabil, avizul impus cle
art, 21 din Legea apărării naţionale a României nr. 45/1994, aviz care nici nu a fośt menţionat
în Certificatul de urbanism nr. 299 din 25.08.2020, emis de ace1ai pârât.

Prin urmare, Autorizaţia de constrnire nr. 206 din 28.06.2021 a fost emisă de către
Preedinte1e Consiliului Judeţean Doli în mod nelegal, cu încăfcarea dispoziţiilor art. 2 alin.
(2), din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. cu
modificările i completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr.50/1991), pe baza
unei documentaţii tehnice -incomplete, fără ca solicitanţii să obţină, în prealabil, toate avizele
impuse de lege, fn speţă avizul Statului Major al Apărării din Ministerul Apărării Naţionale.

Precizează că, prin Adresa nr. A 1253 din 28.01.2022 pârâta S.C. LIDL ROMNIA
S.C.S. a fost notificată cu privire la obligativitatea obţinerii avizului Statului Major al Apărării
din Ministerul Apărării Naţionale, solicitând i suspendarea lucrărilor de construcţie cel puţin
până Ia obţinerea avizului menţionat.

Totodată, cu Adresa nr. A-1254 din 28.01.2022, Consiliul Judeţean Dofj a iost
notificat să efectueze demersurile legale pentru sistarea lucrărilor, conform competenţelor
sale.

Potrivit art. 6 din Codul administrativ adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a
•Guvemului nr. 57/2019, cu modificările i completările ulterioare, autorităţile administraţiei
publice locale trebuie să îi desfăoare activitatea potrivit principiului legalităţii, respectiv să
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acţioneze cu respectarea prevederilor legale fn vigoare i a tratatelor i a convenţiilor
internaţionale la care România este parte. Totodată, actele administrative emise trebuie să
corespundă legii, în accepţiunea lato sensu, respectiv să corespundă cu legea cu legile
elaborate de Parlament, cu Ordonanţele de Guvern i cu toate celelalte acte normative care au
o forţă juridica superioară.

Or, fn ceea ce priveste emiterea Autorizaţiei de construire nr. 206 din 22.06.2021,
pârâtuł Preedinte1e Consiliului Judeţean Dolj nu a acţionat în conformitate cu prevederile
legale care impuneau obligativitatea obţinerii avizului Statului Major aI Apărării din
Ministerul Apărării Naţionale i a emis actul administrativ individual cu încălcarea
dispoziţiilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 50/1991, fără ca documentaţia pentru autorizarea
lucrărilor de construcţie să cuprindă toate avizele cerute de lege, vătămând astfel interesul
legitim de natură publică al Ministerului Apărării Naţionale, ca organ de specialitate al
administraţiei publice centraÎe, care conduce ş desfăoară, potrivit legii, activităţile în
domeniul apărării ţării.

Construcţia fn curs de ediflcare în baza Autorizaţiei de construire nr. 206 din
28.06.2021 aduce o gravă vătămare a interesului public al Ministerului Apărării Naţionale i
al Unităţii Militare 01203Ł Cârcea, din subordinea sa, în realizarea activităţilor specifice în
domeniul apărării ţării.

Aspectele tehnice privind influenţa negativă a construcţiei aflate în curs de execuţie
asupra capabilităţii echipamentelor militare necesare supravegherii spaţiului aerian urmează
să fie anatizate din înscńsul ce are caracter clasificat secret de serviciu i va fi comunicat, fn
completarea probatoriului, la compartimentul documente clasificate al instanţei învestite cu
soluţionarea. prezentei cereri.

Faţă de cele învederate, solicită instanţei admiterea acţiunii şi, pe cale de consecinţă,
anularea Autorizaţiei de construire nr. 206 din 28.06.2021 emisă de Presedintele Consiliului
Judeţean Dolj, obligarea pârâtei S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. să desflinţeze lucrările de
construcţii executate în baza Autorizaţiei de construire nr. 206 din 28.06.2021, în terrnen de o
łună de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreti, precum şi obligarea pârâţilor la plata
cheltuielilor de judecată.
* Pârâtul Preedintele Consitiului Judeţean Dolj a formułat 1NTAMP1NARE, prin care
solicită respingerea acţiunii ca neîntemeiată.

A invocat excepţia inadmisibilităţii acţiunii formulate de reclamantul Ministerul
Apărării Naţionale pentru UM 01803 Ł Cârcea având în vedere că acesta nu a urmat
procedura prealabilă prevăzută de art. 7 alin.(l) din Legea 554/2004 privind contenciosul
administrativ, cu modificările ş completările ulterioare.

Pe fond a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată, susţinând că autorizatia de
construire a fost emisă cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare si a documentatiilor de
urbanism aprobate. respectiv: terenurile se află în intravilanul localitătii, nu au fost
comunicate zonele de servitute aeńană, iar distanta de 15 Km mentionată fn adresa A
125428.01.2022 nu este reglementată de lege, iar volumul constructiei nu era cunoscut la faza
emiteriî certificatului de urbanism.

In ceea ce privete vătămarea interesului legitim al reclamantului, a învederat că
afirmaţia acestuia prin care arată că edificarea acestei construcţii ar avea influenţe negative
asupra capabilităţii echipamentelor militare necesare supravegherii spaţiului aerian aceasta nu
este susţinută de nici o dovadă din care să rezulte că, de la data emiterii autorizatiei de
construire, 28.06.2021 şÍ până în prezent, au existat situaţii care cel puţin ar fi perturbat
minim, datorită investitei fn curs de realizare, funcţionarea acestor echipamente de
supraveghere i control a spaţiului aerian, aa cum sunt menţionate în adresa nr.A
1169/26.01.2022 emisă de UM 01812 Moara Vlăsiei.

Invederează instanţei că potrivit procesului - verbal de control în teren privind stadiul
execuţiei łucrăriłor nr.8893/06.04.2022 reprezentanţi ai emitentului autorizaţiei de construire,
benefîciarului investitiei, contructorului si U.A.T. comuna Cârcea au constatat stadiul fizic al
lucrăritor, construcţia este într-un stadiu minim de realizare, iar lucrările sunt sistate, astfel că
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susţinerile reclamantului sunt nefondate în •ceea ce privete afectarea echipamentelor de
*

radiolocatie.
Mai mult, prin adresa nr.A-1252/28.O1.2022 emisă de UM 018l2 Moara Vlăsiei către

benefkiarul investiţiei se precizează următoarele „Intrucât există posibilitatea ca óbieçtivul
construit să influenţeze negativ funcţionarea radarului, cu implicaţii posibile în privinţ
asigurării securităţii zborului în zona Aeroportului Internaţional Craiova, se impüne sitarea
lucrărilor i depunerea documentaţiei pe baza căreia se emite avizui $tatului major al apărării.
specificată în H.G. 95/1996 în vederea evaluării impactului pe care construcţia respectivă o

poate avea asupra echipamentelor militare,, rezultă că reclamantul nu are certitudinea afeetării
funcţionării echipamentelor militare de construcţia ce urmează a fi edificată,,.

De asemenea, reclamantul nu a depus ła dosarul cauzei dovezi din care să rezulte
perturbarea funcţionării echipamentelor militare cauzată de investiţie, ce ar putea forma
convingerea instanţei că fntr-adevăr menţinerea actului administrativ contestat ar crea
acestora pagube ireversibile.

Concłuzionând, pentru motivele invocate mai sus, solicită instanţei în principal
admiterea excepţiei invocate, iar pe fondul cauzei respingerea acţiunii ca neîntemeiată.

Pârâta LIDL ROMANIA SCS, a formulat fntâmpinare la cererea în anulare formulată
de MApN prin care solicită instanţei de judecată, ca în urma probatoriului administrat să
dispună:
1 . Admiterea excepţiei prescripţiei dreptului de a solicita anularea autorizaţiei de
construire nr. 206 din 28 iunie 2021;
2. Admiterea excepţiei inadmisibilităţii acţiunii pentru lipsa plângerii prealabite;
3. Admiterea excepţiei inadmisibilităţii fn ceea ce privete petitul având ca obiect
obłigarea sa la desfiinţarea lucrărilor de constructii;
4. Admiterea excepţiei lipsei calităţii procesuale active a MApN, atât in nume propriu.
cât ş pentru Unitatea Miłitară 01803 L Cârcea;
5. Admiterea excepţiei łipsei de interes actual i legitim al MApN în promovarea acţicmii

ce face obiectul prezentului dosar;
6. Respingerea cererii în anulare ca neîntemeiată;

7. Obhgarea rectamantei la plata chettuielilor de judecată avansate cu prezenta cauză.
Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele cu privire Ia

cererea părţilor de a se lua act de tranzacţia depusă îa termenul de judecată din data de
13.09.2022:

Contractul de tranzacţie, având ca finalitate terminarea unui proces existent, este
compatibil cu orice proces a cărui procedură de judecată este dominată de principiul
disponibilităţii, Chiar dacă acest principiu vizează prioritar litigiile civi.le, fiind specific
procedurii de judecată consacrate prin codul de procedură civilă, totuşi el este compatibil şi cu
łitigiile de altă natură, inclusiv cele de contencios administrativ, a căror derulare judiciară este
guvernată de aceste norme procedurale.

Tranzacţia este un contract judiciar propriu-zis ce priveşte fondul litigiului şi ca
urmare, un astfel de contract este susceptibil de a fi perfectat în toate cazuriłe când litigiul are
ca obiect un drept aparţinând reclamantului şi a cărui existenţă este contestată de pârât satt a
cărui exercitare este împiedicată de acesta sau care a fost vătămat în diverse rnoduri. inclusiv
printr-un act administrativ ilegal.

Principiul disponihiłităţii este perfect compatibil cu raportul de autoritate dintre
organul de stat emitent al actului administrativ contestat în justiţie şi persoana sau persoanele
vătămate prin acel act. Intr-adevăr, titularul dreptului vătămat prin emiterea actului
administrativ nu poate fi împiedicat să renunţe la judecata acţiunii în contencios administrativ
pe care el fnsuşi a promovat-o în vederea protejării aceluî drept.

Atunci când litigiul de contencios administrativ comportă introducerea în proces.
alături de organul emitent al actului administrativ atacat, şi a beneficiarului acelui act.
tranzacţia se va putea încheia valabil între reclamant şi beneficiarul acelui act administrativ
dar niciodată nu se va putea încheia o tranzacţie între reclamant şi organul emitent al actului
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administrativ, de vreme ce obiectul acţiunii în contencios îl constituie tocmai anularea
actutui adrninistrativ netegal emis, căci tegalitatea unui act administrativ nu poate fi
negociată de persoana vătăniată prin acel act şi organul emitent, Nimic nu se opune fnsă ca
tranzacţÍa să fie realizată între reclamant şi beneűciaruł actului administrativ contestat
deoarece înlăturarea consecinţelor vătămării dreptului reclamantului prin actul administrativ
atacat de acesta în justiţie se poate realiza şi prin alte mijloace decât prin anularea
judecătorească a acelui act.

Se are în vedere însă că, în speţă, interesul vătămat nu aparţine numai reclamantului
care s-a considerat vătămat prin emiterea actului ce face obiectul cererii de anulare ci se
constată că vătămarea invocată s-a raportat la un interes public cu privire la care legea
specială prevede derogări de la principiul disponibilităţii, sens în care sunt şi prevederile art.
28 alin. ( 3) din Legea nr. 554/2204 a contenciosului administrativ, ori dacă partea nu poate
renunţa la judecarea unei acţiuni prin care se urmăreşte ocrotirea unui interes public, în mod
asemănător nu poate încheia un act de dispoziţie cum este contractul de tranzacţie judiciară
care, ar avea ca efect menţinerea în ordinea juridică a actului administrativ considerat nelegal.

Având în vedere aceste considerente, instanţa constată că nu poate pune capăt
procesului şi va respinge cererea părţilor de a se pronunţa o hotărâre de expedient, având în
vedere că se tranzacţionează asupra unor drepturi de care părţile nu pot dispune, încălcându-se
dispoziţii imperative ale legii.

j In baza art. 400 NCPC va repune cauza pe rol pentru continuarea judecăţii şi va §xa
termen de judecată la data de 18. 10.2022 pentru când se vor cita părţile.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE

Respinge cererea părţilor de a se lua act de tranzacţia depusă la termenul de judecată
din data de 13.09.2022.

Repune cauza pe rol pentru continuarea judecăţii. Fixează termen de judecată la data
de 18. 10.2022.

Dispune citarea părţilor.
Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijiocirea grefei instalţei,

azi 20.09.2022.

Preşedinte,
Florica Dudu

Grefier,
Loredana Daniela Boboc

Red.FD/2 1.09.2022
Tehn. L.B. 21 .09. 2022
5 ex.
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ROMÂNIA

TRIBUNALUL DOLJ
SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

Dosar nr. 3706/63/2022
ÎNCHEIERE

Şedinţa publică de la 13 Septembrie 2022
Completul compus din:

PREŞEDINTE Florica Dudu
Grefier Loredaiia Daniela Boboc

Pe rol judecarea cauzei privind pe reclamantul MINISTERUL APĂRĂRII
NAŢIONALE fn nume propriu şi pentru UNITATEA MILITARĂ 0 1803 L CÂRCEA- PRIN
DIRECŢIA GENERALA JURIDICA, în contradictoriu cu pârâţii PREŞEDINTELE
CONSILIULUI JUDEŢEAN DOLJ şi S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. CHIAJNA, având ca
obiect anulare act administrativ.

La apelul nominaf făcut în şedinţa pubłică au răspuns reclamanţii prin consilier juridic
Dobre Ovidiu Radu, consilier juridic Manea Mioara pentru pârâtul PREŞEDINTELE
CONSILIULUI JUDETEAN DOLJ şi avocat F.Peli pentru pârâta S.C. LIDL ROMANIA
S.C.S. CHIAJNA

Procedura legal fndeplinită.
S-a facut referatul cauzei de către grefier, care învederează că s-a depus la dosarul

cauzei o cerere de intervenţie, taxa judiciară de timbru aferentă şi note scrise de către Bănică
Silviu Costinel.

Instanţa, date fiind prevederile art. 131 N. C.pr.civ., pune în discuţia părţilor,
conłpetenţa generală, materială şi teritorială a Tribunalului Dolj — Secţia Contencios
Administrativ şi Fiscal de a soluţiona cererea de chemare în judecată.

Consilier juridic Dobre Ovidiu Radu pentru reclamanţi apreciază că Tribunalul Dolj —

Secţia CAF este competent cu soluţionarea cauzei.
Consilier juridic Manea Mioara pentru pârâtul Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj

apreciază că Tribunalul Dolj — Secţia CAF este competent cu sołuţionarea cauzei.
Avocat F.Peli pentru pârâta S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. CHIAJNA apreciază că

Tribunalul Dolj — Secţia CAF este competent cu soluţionarea cauzei.
Tribunalul apreciază - în conformitate cu dispoziţiile art. 95 C.pr.Civ.coroborat cu

prevederil.e art. 10 din Legea 554/2004 -‚ că este competent general, material şi teritorial
pentru a soluţiona cauza dedusăjudecăţii.

Părţile, atât reprezentantul reclamanţilor cât şi reprezentanţii pârâţilor, luârid pe rând
cuvântul, învederează că au fncheiat o tranzacţie judiciară, pe care o depun la dosar, în
originat, solicitând instanţei să ia act de aceasta.

Se prezintă av. Cegă Dănuţ pentru intervenient, solicitând instanţei să se pronunţe
asupra cererii de intervenţie, conform dispoziţiilor prevăzute de art.64 şi 66 din N Cod pr.civ.

Consilier juridic Dobre Ovidiu Radu pentru reclamaiiţi învederează că intervenientul
poate formula o acţiune proprie, separată, având în vedere că este primul termen de judecată,
iar părţile aflate în dosar au încheiat o tranzacţie, instanţa urmând să se pronunţe asupra
acesteia. Depune Ordinul nr.M106/12.07.2022, emis de M.A.N.

Avocat F.Peli pentru pârâta S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. CHIAJNA solicită încetarea
łitigiului, având în vedere faptul că părţile au încheiat tranzacţia. Depune la dosar certificat de
furnizare informaţii, privind pe SC LIDL ‚ emis de ONRC şi actul constitutiv al societăţii.

Consilier juridic Manea Mioara pentru pârâtul Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj
învederează că tranzacţia a fost semnată şi depune la dosar Hot.nr.182/16.l1.2020 şi
Dispoziţia nr.467/23. 11.2020.



ň

Instanţa dispune cornunicarea cererii de intervenţie către părţi.
Se fnmânează un exemplar de pe cererea de intervenţie părţilor din cauză,
Consilier juridic Dobre Ovidiu Radu pentru reclamanţi so]icită instanţei să ia act de

tranzactie.
Consilier juridic Manea Mioara pentru pârâtul Preşedintele Consiliutui Judeţean DoÍj

solicită să se ia act de tranzacţia încheiată de părţi.
Avocat F.Peli pentru pârâta S.C. LIDŁ ROMANIA solicită să se ia act de tranzacţie.

având fn vedere că este încheiată în baza unor documente neclasificată.
Consilier juridic Dobre Ovidiu Radu pentru reclamanţi fnvederează că există şí nişlc

date clasificate.
Instanţa rămâne în pronunţare asupra tranzacţiei încheiată între părţile din cauzä.

IN$TANŢA

Având nevoie de timp pentru a delibera — făcând aplicarea dispoziţiiłor art. 396 alin. J
N.C.pr.civ. -‚ urmează a amâna pronunţarea.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
N NUMELE LEGII

DISPUNE

Amână pronunţarea la data de 20.09.2022.
Pronunţată azi, 13.09.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa

instanţei.

Preşedinte,
Florica Dudu

Grefier,
Loredana Daniela Boboc


