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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

privind ini țierea unei acțiuni având ca obiect partaj bunuri comune   
 în contradictoriu cu Gheorghe Tudor  

 
 

Consiliul Local al Comunei Domnești întrunit în ședință de lucru 
      
Având în vedere: 

− expunerea de motive a Primarului comunei Domnești; 
− dosarul de executare silită nr. 284/L/2016 al BEJA Dinu, Lupulescu, Verdes, 

Margulescu; 
− raportul Societății Civile de Avocați “NICOLAE NEVOE SI ASOCIATII” referitor la 

posibilitatile de recuperare a debitului privind dosarul de executare silita aflat pe rolul 
BEJA Dinu, Lupulescu, Verdes, Margulescu; 

− avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domnești. 
În conformitate cu prevederile: 

− art. 817 si urmatoarele din noul cod de procedura civil ă referitor la urmărirea silită a 
imobilelor proprietate comună, 
 

 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), art. 45. alin. (1) și ale art. 115 alin. (1) lit. b) 
din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
 

 Art.1. Se aprobă inițierea unei acțiuni având ca obiect partaj bunuri comune în 
contradictoriu cu Gheorghe Tudor in scopul valorificarii cotei parti din bunurile comune. 
 

 Art.2.  Se aprobă valorificarea bunurilor domnului Gheorghe Tudor in vederea 
recuperarii debitului din dosarul de executare silită nr. 284/L/2016 în care UAT DOMNEȘTI 
și PRIMĂRIA COMUNEI DOMNEȘTI au calitatea de creditor. 
 

 Art.3. Primarul Comunei Domnești, răspunde de punerea în aplicare a prevederilor 
prezentei hotărâri. 
 

 Art.4.  Prezenta hotărâre va fi comunicată instituțiilor și persoanelor interesate prin grija 
Secretarului comunei Domnești. 

 
 

Ini ţiator,  
Primar  

Ghiță Ioan-Adrian 
 
                

Avizat pentru legalitate, 
                      /Secretar 
                            Cojocaru Bogdan-Marius 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
 

privind aprobarea ini țierii unei acțiuni având ca obiect partaj bunuri comune   
 în contradictoriu cu Gheorghe Tudor 

 
 

Având în vedere: 
− Dosarul de executare silită nr. 284/L/2016 al BEJA Dinu, Lupulescu, Verdes, Margulescu; 
− Raportul Societății Civile de Avocați “NICOLAE NEVOE SI ASOCIATII” referitor la 

posibilitatile de recuperare a debitului privind dosarul de executare silita aflat pe rolul BEJA 
Dinu, Lupulescu, Verdes, Margulescu; 

− Prevederile art. 817 si urmatoarele din noul cod de procedura civilă referitor la urmărirea silită 
a imobilelor proprietate comună: 

-  (1) Creditorii personali ai unui debitor coproprietar sau codevălmaş nu vor putea să 
urmărească partea acestuia din imobilele aflate în proprietate comună, ci vor trebui să ceară 
mai întâi partajul acestora. La cererea creditorului, acţiunea în împărţeală poate fi notată în cartea 
funciară. 

- (2) Până la soluţionarea partajului, prin hotărâre rămasă definitivă, urmărirea imobilului este 
de drept suspendată. Dacă nu s-a făcut decât cerere de partaj, până la soluţionarea acesteia, prin 
hotărâre rămasă definitivă, se suspendă prescripţia dreptului la acţiune contra debitorului coproprietar 
sau devălmaş. 

- (3) Creditorii personali pot urmări însă cota-parte determinată a debitorului lor din dreptul de 
proprietate asupra imobilului, fără a mai fi necesar să ceară partajul, dacă ea este neîndoielnic 
stabilită şi lămurită şi este înscrisă, prin arătarea unei fracţiuni, în cartea funciară. În acest caz, 
coproprietarii vor putea cere punerea în vânzare a întregului imobil aflat în coproprietate în condiţiile 
prevăzute la art. 822. 
  Ca urmare a faptului ca potrivit hotararii judecatoresti s-a constatat un prejudiciu la nivelul 
UAT Domnesti, este necesar a se lua masura recuperarii acestuia de la persoanele fizice ce se fac 
vinovate, in cazul de fata Gheorghe Tudor. 
  Recuperarea acestui prejudiciu sa se faca in cel mai scurt timp prin punerea sub sechestru a 
bunurilor si valorificarea acestora. 

 

           În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), art. 45. alin. (1) și ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, propun spre dezbatere și aprobare:  
 

 Proiectul de hotărâre privind aprobarea ini țierii unei acțiuni având ca obiect partaj 
bunuri comune în contradictoriu cu Gheorghe Tudor in scopul valorificarii cotei parti din 
bunurile comune in vederea recuperarii debitului din dosarul de executare silita nr. 284/L/2016 
al BEJA Dinu, Lupulescu, Verdes, Margulescu in care în care UAT DOMNEȘTI și PRIMĂRIA 
COMUNEI DOMNE ȘTI au calitatea de creditor iar Gheorghe Tudor are calitatea de debitor. 
 
 
 

Ini ţiator,  
Primar  

Ghiță Ioan-Adrian 



 
 

 
 

R A P O R T 
 

cu privire la necesitatea initierii  unei actiuni avand ca obiect partaj bunuri 
comune in contradictoriu cu TUDOR GHEORGHE cu scopul de a putea 

valorifica cota sa parte din bunurile comune in vederea recuperarii debitului din 
dosarul de executare silita nr. 284/L/2016 al BEJA Dinu, Lupulescu, Verdes, 

Margulescu in care UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIA LA 
DOMNESTI, CONSILIUL LOCAL DOMNESTI si PRIMARIA COMU NEI 
DOMNESTI au calitatea de creditoare iar Gheorghe Tudor are calitatea de 

debitor. 
 

 
 
Executarea silita a bunurilor imobile proprietate comuna se realizeaza in 

conformitate cu dispozitiile Noului Cod de Procedura Civila si reprezinta, practic, 
actiunea prin care executorul judecatoresc vinde bunurile personale ale debitorului care 
nu si-a executat de bunavoie obligatiile decurgand dintr-un titlu executoriu. 

Cu referire la articolul 817 NCPC, se apreciaza ca dispozitiile acestui text de 
lege constituie un impediment temporar la executarea imobilului proprietate comuna, 
constand in interdictia  creditorilor personali ai unui debitor coproprietar de a urmari 
partea acestuia din proprietatea comuna. 

  
In vederea intelegerii textului legal sus mentionat, se impune a fi facute cateva 

precizari.  
  
Proprietatea comuna, potrivit dispozitiilor art. 631 NCC, presupune ca, in 

temeiul unui act juridic sau al altui mod de dobandire prevazut de lege, dreptul de 
proprietate privata, cu toate atributele sale, apartine mai multor titulari. 

  
In cadrul coproprietatii, numita si proprietatea pe cote parti, un bun sau o 

universalitate de bunuri, mobile sau imobile,  apartine mai multor titulari fara ca bunul 
sa fie fractionat, individualizat. Dreptul de proprietate se fractioneaza doar la nivel 
abstract, iar nu material, in parti egale, pana la proba contrara,  raportat la numarul de 
 coproprietari. Titularii dreptului de proprietate comuna cunosc doar intinderea 
dreptului asupra bunului comun, dar nu cunosc partea materiala din bun care le revine. 
Numai la incetarea coproprietatii, aceasta cota isi va gasi materializarea intr-o parte 
determinata, materiala din bun, parte care va reveni in proprietate exclusiva titularului 
cotei-parti ideale. 

  
Pe de alta parte, proprietatea comuna in devalmasie se intalneste atunci cand 

prin efectul legii, sau in temeiul unui act juridic, dreptul de proprietate apartine 
concomitent asupra aceluiasi bun sau asupra aceleeasi mase de bunuri mai multor 
proprietari, fara ca vreunul dintre acestia sa fie titularul unei cote parti determinate din 



 
 

dreptul de proprietate asupra bunului comun. De mentionat  ca aceasta forma a 
proprietatii este compatibila numai cu proprietatea privata, are ca titulari persoanele 
fizice, care, prin acordul lor de vointa valabil exprimat, au stabilit ca anumite bunuri pe 
care le dobandesc impreuna le vor apartine in proprietate devalmasa si este intalnita, de 
regula, in raporturile de familie, cu privire la bunurile dobandite in timpul casatoriei. 

  
Trebuie mentionat ca proprietatea comuna obisnuita are o existenta limitata in 

timp, deci un  caracter temporar, deoarece oricare dintre proprietari poate cere iesirea 
din coproprietate prin partaj. Incetarea coproprietatii prin partaj poate fi ceruta oricand, 
acest drept fiind imprescriptibil deci nu inceteaza prin nefolosirea lui intr-un anumit 
termen. 

  
In ceea ce priveste urmarirea silita a bunurilor imobile, pe parcursul desfasurarii 

acestei proceduri  se pot ivi o serie de incidente de natura a amana temporar derularea 
acestei faze a procesului civil. 

  
Astfel, potrivit art. 817 NCPC, creditorii personali ai unui debitor 

coproprietar sau codevalmas nu vor putea să urmareasca partea acestuia din 
imobilele aflate in proprietate comuna, ci vor trebui sa ceara mai intai partajul 
acestora. La cererea creditorului, actiunea in imparteala poate fi notata in cartea 
funciara.  

  
Concret, in eventualitatea in care bunul imobil urmarit se afla  in coproprietate 

sau devalmasie, iar cota parte a debitorului nu este aratata sub forma unei fractii in 
cartea funciara a imobilului, creditorii nu pot solicita valorificarea cotei parti din 
imobil, deci le este interzis sa urmareasca partea detinuta de debitor, tocmai pentru ca 
aceasta cota parte nu este identificata, cunoscuta. 

  
Datorita regimului proprietatii comune, creditorii unuia dintre coproprietari pot 

urmari silit cota-parte ideala din bun apartinand debitorului lor doar dupa partajarea 
bunurilor imobile comune.  

  
In acest caz, creditorii sunt nevoiti sa solicite partajarea bunurilor imobile 

comune, aceasta cerere urmand a fi inscrisa in cartea funciara. 
  
Impartirea bunurilor poate fi solutionata, la cererea partii interesate pe cale 

principala conform regulilor de drept comun sau , potrivit dispozitiilor art. 711 alin. 4 
NCPC, in cadrul judecarii contestatiei la executare. 

  
Cererea de partaj se va introduce la judecatoria in a carei circumscriptie este 

situat imobilul,  conform dispozitiilor  art. 94 pct.1 lit. i NCPC. In cazul in care acesta 
se afla in circumscriptiile mai multor instante, cererea se va introduce la instanta 
domiciliului sau resedintei paratului,  daca se afla in circumscriptia vreuneia sau, in 
caz contrar,  la oricare din ele. 

  



 
 

Deci, creditorii personali ai debitorului vor dobandi calitatea de titulari ai unei 
actiuni in partaj cu privire la bunul detinut in comun, exercitand astfel un drept 
propriu. Acestia trebuie sa solicite introducerea tuturor coproprietarilor în proces 
pentru ca hotararea sa le fie opozabila. 

  
Creditorii personali ai unui coproprietar vor putea, de asemenea, sa intervina, pe 

cheltuiala lor, in partajul cerut de coproprietari ori de un alt creditor.  
  
Dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile partajate se naste de la data 

stabilita prin actul de partaj, dar nu mai devreme de data ramanerii definitive a 
hotararii judecatoresti si de la inscrierea in cartea funciara. 

  
In continuare, alin. (2) al art. 817 NCPC prevede doua ipoteze in care se pot afla 

creditorii: prima teza vizeaza situatia in care judecarea cererii de partaj are loc in 
cadrul procedurii de executare silita deja inceputa. In acest stadiu, executarea este 
suspendata ope legis cu mentiunea ca toate actele de executare deja efectuate sunt 
considerate  valabile. 

  
Potrivit celei de-a doua teze a alin. (2), daca executarea silita nu a fost initiata, 

cererea de partaj formulata de creditori va avea drept efect  suspendarea termenului de 
prescriptie pentru a cere executarea silita a bunurilor debitorului coproprietar sau 
codevalmas. 

  
In ipoteza prevazuta de alin. (3), respectiv, atunci cand cota parte a debitorului 

urmarit reiese in mod indubitabil si este inscrisa in cartea funciara, creditorul nu mai 
este obligat sa ceara partajarea bunului imobil.  

  
In aceasta situatie, creditorii pot opta fie pentru o cerere de partajare, fie sa 

execute silit cota parte detinuta de debitor, in conditiile art. 822 NCPC. 
  
Dispozitiile articolului 822 NCPC permite coproprietarilor imobilului urmarit 

pentru o parte indiviza sa-si exercite dreptul de a cere scoaterea la vanzare a intregului 
imobil aflat in indiviziune.  

  
Aceasta cerere se poate introduce la instanta competenta dupa incuviintarea 

executarii silite, in termen de 5 zile de la comunicarea incheierii de incuviintare a 
urmaririi in copie certificata tuturor coproprietarilor sau daca incheierea nu le este 
comunicata, in 5 zile de la data comunicarii incheierii de admitere a notarii  acesteia in 
cartea funciara. 

  
Executorul are obligatia sa solicite inscrierea in cartea funciara a imobilului a 

declansarii procedurii executionale cu privire la imobilul urmarit. 
  



 
 

Potrivit textului de lege, cererea de vanzare a imobilului trebuie semnata de 
catre toti coproprietarii si va trebui depusa la instanta personal sau prin mandatar, sau 
daca este legalizata de notar sau certificata de avocat, transmisa prin posta. 

  
Executorul, primind cererea, va dispune scoaterea la vanzare a intregului imobil, 

prin incheiere, data fara citarea partilor, care se va comunica creditorului urmaritor, 
aceasta putand fi atacata numai prin contestatia la executare. 

  
In concluzie, consideram ca dispozitiile legale mentionate exprima principiul 

general care sta la baza procedurii executarii silite, conform caruia numai bunurile 
personale, mobile sau imobile,  ale debitorului urmarit pot face obiectul executarii 
silite si numai in masura necesara realizarii drepturilor creditorilor. 

 
 
 

Societatea Civila de Avocati “NICOLAE NEVOE SI ASOCIATII” 
 


