
DOSAR NR. [...]

R O M Â N I A

JUDECATORIA ROȘIORII DE VEDE

JUDEȚUL TELEORMAN

SENTINȚA CIVILĂ NR. 2362

ȘEDINTA PUBLICĂ DIN DATA DE 17 SEPTEMBRIE 2013

INSTANTA COMPUSĂ DIN :

PREȘEDINTE – [...]

GREFIER – [...]

Pe rol soluționarea procesului civil având ca obiect anulare act privind pe reclamanții [...] și [...],
ambii domiciliați în Roșiorii de Vede, [...], județul Teleorman în contradictoriu cu pârâta [...],
mandatar [...] București Departamentul NTL Regiunea Est Echipa 13 Teleorman, cu sediul în
[...], județul [...]. 

La apelul nominal făcut în ședință publică a răspuns reclamantul, personal și asistat de apărător
[...], lipsă celelalte părți, reclamanta fiind reprezentată de apărător [...] iar pârâta, de consilier
juridic [...]. 

Procedura legal îndeplinită. Acțiune timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 629 lei și
timbru judiciar de 3 lei, conform dovezilor de la dosar. 

S-au citit actele si lucrarile dosarului, după care: 

Consilierul  juridic  al  pârâtei  învederează  că  a  transmis  dovada  plății  diferenței  onorariu
expertului, urmând să o depună la dosar prin fax. 

Apărătorul reclamanților arată că lasă la aprecierea instanței. 

Consilierul  juridic  al  pârâtei  solicită,  pentru  a  fi  eliminate  orice  suspiciuni,  transmiterea
contorului  și  la  Biroul  de metrologie,  în  vederea verificării  dacă a  înregistrat  sau nu corect,
considerând că are relevanță în cauză. 

Apărătorul reclamanților arată că este ipotetic consumul facturat, fiind stabilit conform legii, nu
ce a înregistrat contorul, solicitând respingerea cererii, nefiind utilă cauzei, la obiectivul cu nr. 2,
expertul răspunzând cu calcule concrete. 



Instanța respinge cererea reprezentantului pârâtei privind verificarea contorului și de Biroul de
metrologie, nefiind o probă utilă cauzei, față de mențiunile din nota de constatare și concluziile
raportului de expertiză efectuat în cauză. 

Atât apărătorul reclamanților cât și reprezentantul pârâtei arată că nu mai au cereri de formulat,
excepții de invocat ori probe de administrat și solicită acordarea cuvântului pe fond. 

Instanța, reținând că nu mai sunt cereri de formulat, excepții de invocat ori probe de administrat,
constată cauza în stare de judecată și acordă cuvântul pe fond.

Apărătorul  reclamanților  solicită  admiterea  acțiunii  și  anularea  notei  de  constatare  din
08.10.2012,  făcându-se dovada cu toate  probele administrate  în  cauză că situația  descrisă  în
aceasta nu corespunde realității, cu cheltuieli de judecată (onorariu avocat și taxă judiciară de
timbru). 

Reprezentantul pârâtei solicită respingerea acțiunii, din raportul de expertiză efectuat în cauză
nerezultând cu certitudine că asupra contorului nu s-a intervenit, în opinia sa, numai un birou
metrologic putând aprecia în acest sens, cu cheltuieli de judecată.

INSTANȚA

Asupra procesului civil de față.

Prin cererea formulată și înregistrată la această instanță la nr.  [...],  reclamanții  [...]  și  [...]  în
contradictoriu cu pârâta [...], mandatar [...] București Departamentul NTL Regiunea Est Echipa
13 Teleorman au solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunța să se dispună anularea Notei de
constatare din data de 08.10.2012 și  a facturii  nr.  [...]  din 17.10.2012 și exonerarea de plata
despăgubirilor în cuantum de 8637,58 lei. 

În fapt, reclamanții au arătat că la data de 08.10.2012, reprezentanții [...], Departamentul NTL au
încheiat nota de constatare NTL prin care s-au reținut următoarele: contorul electric a fost găsit
cu borna NR 1 faza de intrare cu urme de arc electric și s-a descoperit un corp străin (capăt
conductor electric) de altă formă și altă dimensiune, conductor ce a rămas în borna NR. ,,1,, faza
intrare. Față de această constatare, s-a sigilat contorul într-o pungă de plastic și a fost înlocuit cu
altul,  conform bonului de mișcare nr.  [...]  din 08.10.2012, inventariindu-se și receptoarele de
energie electrică cărora li s-a indicat puterea unitară. Au menționat reclamanții că, deși au indicat
că  unele  din  aparatele  electice  nu  sunt  utilizate,  respectiv  boiler,  calorifer,  fier  de  călcat,  și
acestea au fost trecute la consumul total, deși față de luna când s-a făcut constatarea, respectiv
luna august, este logic că nu era cazul de a se folosi caloriferul electric, boilerul nu îl folosesc,
întrucât au centrală, iar fierul de călcat este defect. Ulterior, au primit factura nr. [....] în care se
face mențiunea că au de plată suma de 8637,58 lei, reprezentând ,,recuperare energie electrică,,
deși  situația  de  fapt  reținută  în  nota  de  constatare  nu  este  reală,  întrucât  nu  au  făcut  nicio
intervenție la contorul electric care, de fapt, a fost găsit sigilat. Au mai arătat reclamanții că în



luna decembrie 2011, au sesizat deranjament la instalația electrică și cei veniți să remedieze au
găsit: ,,coloana contor – tablou defectă,, așa cum rezultă din bonul de mișcare nr. [...]; o altă
defecțiune au sesizat-o în luna ianuarie 2012, când din nou s-a constatat ,,coloana arsă,, așa cum
rezultă din bonul de mișcare nr. [...]/ 19.01.2012, iar pentru remedierea defecțiunilor s-a umblat
la contorul electric pentru a se înlocui ,,coloana arsă,, , fără a se constata că s-a intervenit într-un
fel la contorul electric, el neavând cunoștințe în domeniu, iar mama sa este paralizată de mulți
ani, achitându-și contravaloarea facturilor pe anul 2012. 

În  dovedire,  reclamanții  au  depus  la  dosar  un  set  de  înscrisuri  (f.  5-17)  și  au  solicitat
încuviințarea probei cu înscrisuri, martori și expertiză de specialitate.

Legal citată, pârâta a depus la dosar, la data de 19.02.2013, note de ședință, prin care a solicitat
respingerea acțiunii formulate ca nefondată, cu cheltuieli de judecată. 

În  motivarea,  în  fapt,  pârâta  a  arătat  că  în  data  de  08  octombrie  2012,  la  locul  de consum
aparținând  reclamantei,  inspectorii  de  teren  mandatați  de  [...]  Distribuție  SA au  indentificat
consum  fraudulos  de  energie  electrică,  prejudiciul  produs  fiind  în  valoare  de  8637,58  lei,
constatându-se, la domiciliul reclamantei, că aparatul de măsură nu înregistra corect cantitatea de
energie  electrică,  având mecanismul  înregistrator  defect.  S-a  procedat  la  încheierea  notei  de
constatare  nr.  [...]/  08.10.2012  și,  ulterior,  la  calculul  prejudiciului  cauzat  de  operatorul  de
distribuție [...]  Distribuție SA în valoare de 8.637,58 lei,  reprezentând contravaloarea energie
electrică  consumată,  neînregistrată  în  contor  la  care  se  adaugă  taxa  servicii  prestate.  A mai
menționat  pârâta  că,  în  cazul  intervenției  asupra  grupului  de  măsură,  contorului,  firidei  de
branșament  sau  asupra  plombelor  aplicate  acestora,  precum  și  asupra  instalației  electrice,
realizate  pentru alimentarea cu energie  electrică a consumatorului,  se va întrerupe furnizarea
energiei  electrice  și  se  va  calcula  consumul,  conform  metodologiei  privind  recalcularea
consumului  de  energie  electrică,  la  tarifele  legale  în  vigoare,  în  situația  dată,  recalcularea
consumului făcându-se pe o perioadă anterioară de 1 an. 

În drept,  pârâta  a  invocat Legea nr.  123/2012 și  HGR nr.  1007/2004 și  a solicitat  judecarea
cauzei, în lipsă. 

Analizând probele administrate în cauză, instanța reține că în urma controlului efectuat la data de
08 octombrie 2012, la domiciliul reclamantei, în prezența fiului acesteia, reclamantul în cauză,
inspectorii pârâtei au constatat că aparatul (contorul electric), a fost găsit cu borna nr. 1 – fază
intrare cu urme clare de arc electric și, de asemenea, tot în borna nr. 1 – fază intrare, a fost
descoperit un corp străin (capăt conductor electric), de altă formă și altă dimensiune, ce a rămas
în respectiva bornă. Au fost inventariate, tot în prezența reclamantului, aparatele de consum din
respectiva  locuință,  fiind  înlocuit  contorul  electric,  conform bonului  de  mișcare  nr.  [...]  din
08.10.2012, și menționat și punctul de vedere al reclamantului, în sensul că boilerul, caloriferul
și fierul de călcat, nu sunt utilizate. Nota de constatare a fost semnată de către reclamant. În baza
acestei note de constatare, a fost emisă factura nr. [...] din 17.10.2012, pentru suma de 8637,58



lei, reprezentând recuperare energie electrică consumatori casnici. Din declarația martorilor [...],
[...] coroborate cu concluziile raportului de expertiză în specialitatea electroenergetică întocmit
de expert tehnic judiciar [...], instanța reține că în mod necorespunzător adevărului s-a reținut
prin  nota  de  constatare  NTL NR.  [...]/  08.10.2012,  faptul  că  ar  fi  avut  loc  o  intervenție
neautorizată asupra contorului electric, astfel încât energia electrică consumată fraudulos să nu
mai fie înregistrată de acest aparat de măsură. În acest sens, chiar una dintre persoanele care a
efectuat controlul la domiciliul reclamanților, respectiv martorul [...], a arătat că deși a găsit urme
clare de arc electric la borna nr. 1 – faza de intrare, și, respectiv un corp străin, constând într-un
conductor de altă  formă și  altă culoare decât firul  montat în  bornă,  nu a putut  să afirme cu
certitudine, că aceste urme, respectiv resturi, ar reprezenta o intervenție neautorizată din partea
vreunei persoane, în scopul sustragerii de energie electrică.

La rândul său, martorul [...], a declarat că în urmă cu aproximativ 1 an, fiind angajat în echipa de
intervenții a pârâtei, s-a prezentat la domiciliul reclamanților, în urma unei sesizări a acestora,
constatând că la una din bornele contorului era un contact slab și urme de arc electric, curățând
respectiva bornă și înlocuind conductorul electric ce avea izolația arsă, procedând la resigilarea
contorului,  pe care l-a  găsit  sigilat  și  nu a  observat  intervenții  asupra acestuia.  A mai  arătat
martorul că era posibil ca în urma arcului electric, să se fi rupt o bucată de conductor și el să fi
introdus cablu nou peste acest conductor rupt, existând loc în bornă pentru a fi introdus chiar și
un conductor cu diametru de aproximativ 16 mm.

Prin concluziile raportului de expertiză electroenergetică întocmit în cauză, expertul a răspuns cu
certitudine, în urma analizării contorului ce a fost ridicat de la fața locului cu ocazia controlului,
că nu a fost identificată nicio intervenție neautorizată asupra acestuia, constatând că mențiunea
din nota de constatare privind găsirea unui corp străin (capăt de conductor electric) nu este reală,
respectivul rest de conductor găsit  în borna nr. 1 fiind, de fapt, extremitatea conductorului fază,
montat  astfel  la  instalarea  echipamentului  de  măsurare  a  energiei  electrică  în  instalația
reclamanților. Expertul a mai învederat că aparatul (contorul electric), ridicat de la reclamanți,
înregistrează în mod corect energia electrică consumată în imobilul reclamanților.  Mai mult,
expertul a arătat  că nu a găsit urme de arc electric la bornele contorului electric, apreciind că
nota de constatare, a fost întocmită în mod eronat, fără a fi justificată factura de recuperare a
energiei electrice. 

Față  de  cele  reținute  pe  baza  probelor  administrate  în  cauză,  instanța  constată  că  nota  de
constatare  NTL NR.  [...]/  08.10.2012 a  fost  întocmită  de  [...]  prin  mandatar[...]  București  –
Departamentul  NTL  –Regiunea  Est  –  Echipa  județ  13  –  TR,  pe  baza  unor  mențiuni
necorespunzătoare adevărului, lipsind chiar obiectul constatării. 

Prin  urmare,  în  temeiul  disp.  art.  1164 și  următoarele  Cod civil,  instanța  va  admite  cererea
formulată  și,  constatând  că  este  încheiată  în  baza  unei  constatări  nereale,  va  anula  nota  de
constatare NTL NR. [...]/ 08.10.2012. Întrucât este subsecventă notei de constatare, se impune a
fi anulată și factura fiscală nr. [...] din 17.10.2012 emisă de [...], în virtutea principiului potrivit



căruia desființarea unui act juridic  atrage, în condițiile legii, și desființarea actelor subsecvente
încheiate în baza lui, urmând să exonereze reclamanta de plata sumei în cuantum de 8637,58 lei,
reprezentând despăgubiri civile – contravaloare energie electrică (art. 1250 și următoarele Cod
civil). 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Admite cererea având ca obiect anulare act privind pe reclamanții [...] și [...], ambii domiciliați în
Roșiorii de Vede, [...], județul Teleorman în contradictoriu cu pârâta [...] mandatar [...] București
Departamentul NTL Regiunea Est Echipa 13 Teleorman, cu sediul în [...], județul [...]. 

Anulează nota  de constatare  NTL NR. [...]/  08.10.2012 întocmită  de [...]  prin  mandatar  [...]
București –   Departamentul NTL – Regiunea Est – Echipa județ 13 – TR precum și factura
fiscală nr. [...] din 17.10.2012 emisă de [...] și exonerează reclamanta de plata sumei în cuantum
de 8637,58 lei, reprezentând despăgubiri civile – contravaloare energie electrică.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare. 

Pronunțată în ședință publică, astăzi  17 septembrie 2013.


