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Pe rol judecarea cauzei Litigii cu profesioniștii privind pe reclamanta [...] și pe pârâta [...], având
ca obiect „acțiune în anulare – anulare obligație, pretenții”. 

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință care învederează că dezbaterile și cuvântul
pe fond au avut loc la data de 27.11.2014, fiind consemnate în încheierea de ședință din acea
dată,  parte  integrantă din prezenta,  când instanța,  având nevoie de timp pentru a  delibera,  a
amânat  pronunțarea  succesiv  pentru  data  de  03.12.2014,  05.12.2014  și  data  de  astăzi,
08.12.2014, pentru când s-a pronunțat următoarea soluție: 

INSTANȚA:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Costești la data de 22.08.2013, sub nr. unic [...],
reclamanta [...] a chemat în judecată pe pârâta S.C. [...] S.A., solicitând anularea obligației de
plată aferentă facturii nr. [...]/13.06.2013 și obligarea pârâtei să-i restituie suma de 3.306,34 lei,
ca  plată  parțială  a  facturii,  iar  în  subsidiar  obligarea  pârâtei  să  recalculeze  suma  de  plată,
stornarea facturii și emiterea unei facturi la valoarea reală, cu cheltuieli de judecată. 

În motivarea cererii reclamanta a arătat, în esență, că la data de 04.06.2013 angajații pârâtei au
efectuat un control la locul său de consum, ocazie cu care au constatat existența unei instalații
artizanale montate la nivelul contorului, prin intermediul căreia se ocolea aparatul de măsurare,
energia electrică consumată neînregistrându-se. În acest sens, a fost întocmită nota de constatare
nr. [...]/04.06.2013. A adăugat că ulterior pârâta a emis factura fiscală nr. [...]/13.06.2013, pentru
suma de 9.772,66 lei, pe care a achitat-o parțial, respectiv suma de 3.306,34 lei, pentru a nu fi
debranșată. 

Reclamanta a mai precizat că în momentul efectuării controlului contorul electric nu a fost găsit
desigilat, sigiliul fiind intact. 



Pe de altă parte, factura contestată nu a fost emisă cu respectarea prevederilor art. 86 alin. (1) lit.
c)  din  H.G.  1007/2004,  care  prevede  că  în  cazul  în  care  se  constată  defectarea  contorului,
furnizorul  sau  operatorul  de  distribuție  trebuie  să  recalculeze,  împreună  cu  consumatorul,
consumul pe o perioadă anterioară. Mai mult, în cuprinsul facturii nu este indicată modalitatea de
calcul folosită, ceea ce prezumă în mod absolut arbitrariul sumei de bani înscrisă în cuprinsul
acesteia. 

În drept, a invocat prevederile art. 1528, art. 1469 alin. (2) coroborat cu art. 1470 și art. 1341
alin. (1) C. civ. 

În dovedirea cererii, a solicitat încuviințarea probelor cu înscrisuri, testimonială și expertiză în
specialitatea electroenergetică. 

În scop probator, a depus la dosar un set de înscrisuri. 

La data de 15.10.2013 reclamanta a depus la dosar o cerere precizatoare, prin care a învederat că
a achitat reclamantei întreaga sumă de bani pentru care a fost emisă factura contestată, fiind
constrânsă de iminenta întrerupere a energiei electrice. 

În  consecință,  a  solicitat  anularea  obligației  de  plată  cu  privire  la  suma  de  9.772,66  lei  și
obligarea pârâtei la restituirea acestei sume. 

La data de 17.12.2013 pârâta S.C. [...] S.A. a formulat întâmpinare, prin care a invocat excepția
netimbrării cererii de chemare în judecată, în raport de prevederile art. 33 din O.U.G. 80/2013 și
art. 197 C. proc. civ. 

Pe  fond,  a  solicitat  respingerea  acțiunii  ca  neîntemeiată  și  obligarea  reclamantei  la  plata
cheltuielilor de judecată, având în vedere că în urma controlului efectuat la data de 04.06.2013 s-
a constatat că reclamanta, cu ajutorul unei instalații artizanale, consuma energie electrică fără a fi
înregistrată de contorul electric. 

A precizat că încă de la data semnării contractului de furnizare a energiei electrice, instalația
electrică și  contorul au fost  lăsate  în paza juridică a  reclamantei,  care poartă  astfel,  întreaga
răspundere pentru bunurile ce i-au fost lăsate în custodie.  

Cu  privire  la  factura  emisă  de  pârâtă,  a  arătat  că  aceasta  reprezintă  contravaloarea  energiei
electrice consumate și neînregistrate de contor, precum și contravaloarea reparației și a lucrărilor
de  demontare,  verificare  și  remontare,  în  conformitate  cu  art.  90  și  art.  109  alin.  (2)  din
Regulament. 

În final, a menționat că reclamanta a încheiat cu ea o cerere de eșalonare a datoriei, recunoscând
astfel existența debitului. Mai mult, a și achitat ulterior întreg debitul. 

În drept, a invocat prevederile art. 205 și urm. C. proc. civ., art. 349, art. 1381 și art. 1386 C. civ.,
Legea 123/2012, H.G. 1007/2004. 



În apărare,  a solicitat  încuviințarea probei cu înscrisuri,  precum și a oricărei  alte probe utile
cauzei. 

Prin încheierea de ședință din data de 13.03.2014 instanța a luat act că pârâta nu mai insistă în
soluționarea excepției netimbrării acțiunii. 

La  același  termen  de  judecată  a  încuviințat  fiecărei  părți  probele  cu  înscrisuri  și  expertiză
electroenergetică, apreciindu-le utile, pertinente și concludente în cauză. 

La data de 27.11.2014 reclamanta a depus la dosar o cerere modificatoare, prin care a solicitat
anularea parțială a obligației de plată și obligarea pârâtei la restituirea sumei de 7.254,64 lei,
reprezentând diferența dintre suma înscrisă în factură și  suma stabilită de expertul  cauzei ca
reprezentând contravaloarea energiei electrice consumate. 

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanța reține următoarele: 

La data de 04.06.2013, în urma unui control efectuat de inspectorii din cadrul S.C. [...] S.A. s-a
constatat că reclamanta [...] utiliza energie electrică fără a fi înregistrată de aparatul de măsură
(contorul electric). 

În acest sens, a fost încheiată nota de constatare nr. [...]/04.06.2013 (filele 10-11). Urmare a celor
constatate, pârâta a emis factura nr. [...]/13.06.2013, pentru suma de 9.772,66 lei, cu scadența la
28.06.2013 (fila 9). 

Prin expertiza efectuată în cauză de expert [...] s-a concluzionat că situația de fapt reținută de
angajații pârâtei, în sensul existenței unei intervenții neautorizate asupra contorului electric, în
urma căreia numai o parte din consumul de energie a fost înregistrată și facturată, reprezintă un
consum fraudulos, conform prevederilor H.G. 1007/2004. Expertul a mai reținut, cu privire la
contorul expertizat,  că a fost montat la imobilul reclamantei la data de 07.12.2012, conform
ordinului de serviciu nr. [...]. 

Potrivit  calculului  efectuat  de expert,  valoarea totală  a  energiei  neînregistrate  în perioada de
funcționare a contorului, [...], este de 2.518,02 lei. 

Instanța  reține  că  deși  prin  cererea  de  chemare  în  judecată  reclamanta  a  contestat  existența
dreptului  de  creanță  al  pârâtei,  totuși  prin  cererea  modificatoare  depusă  la  dosar  la  data  de
27.11.2014 a recunoscut implicit existența datoriei de 2.518,02 lei, solicitând restituirea doar a
diferenței dintre suma înscrisă în factură și suma stabilită de expertul cauzei ca reprezentând
contravaloarea energiei electrice consumate. 

Pe de altă parte, instanța mai reține că reclamanta a achitat pârâtei întreaga sumă pentru care a
fost emisă factura nr. [...]/13.06.2013, respectiv 9.772,66 lei,  acest aspect fiind recunoscut de
pârâtă prin întâmpinare. 

Potrivit art. 1341 C. civ. cel care plătește fără a datora are dreptul la restituire. 



Reținând că în cauză reclamanta datora pârâtei doar suma de 2.518,02 lei, reprezentând valoarea
totală  a  energiei  electrice  neînregistrate  în  perioada  de  funcționare  a  contorului,  instanța  va
constata  inexistența  obligației  de  plată  a  reclamantei  pentru  diferența  de  7.254,64  lei  și,  în
consecință, va obliga pârâta să-i restituie această sumă. 

În  temeiul  art.  453  C.  proc.  civ.  va  obliga  pârâta,  aflată  în  culpă  procesuală,  să  plătească
reclamantei suma de 1.092,44 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, constând în taxă judiciară
de timbru și onorariu de expert.   

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE:

Admite cererea de chemare în judecată precizată, formulată de reclamanta [...], domiciliată în
Costești, [...], ap. 36, CNP [...], în contradictoriu cu pârâta S.C. [...] S.A., cu sediul în [...], jud.
[...], CUI [...], J/[...]. 

Constată inexistența obligației de plată a reclamantei pentru suma de 7.254,64 lei și obligă pârâta
să restituie acesteia suma de 7.254,64 lei. 

Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 1.092,44 lei, reprezentând cheltuieli de judecată. 

Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare, care se depune la Judecătoria Costești. 

Pronunțată în ședință publică, azi, 08.12.2014. 


