
Dosar nr. [...] 

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA BÂRLAD

SENTINȚA CIVILĂ Nr. 89/2016

Ședința publică de la 18 Ianuarie 2016

Completul compus din:

PREȘEDINTE: [...]

Grefier: [...]

Pe rol judecarea cauzei Civile privind pe reclamantul [...] CNP [...],  cu domiciliul în satul [...] și
pârâtele [...]  SA, cu sediul în Tg. Mureș, [...],  jud. Mureș, CUI [...],  înregistrată la Registrul
Comerțului sub nr. J26/[...] și [...] SA, cu sediul în Iași, [...], jud. Iași, CUI [...], înregistrată în
R.C. sub nr. J[...], având ca obiect „anulare act”. 

La apelul  nominal făcut  în ședința  publică răspunde pentru reclamantul lipsă,  avocat  [...]  cu
delegație de substituire pentru avocat [...], lipsă fiind pârâtele, prin reprezentanții legali. 

Procedura legal îndeplinită. 

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează instanței  faptul că procedura de citare
este legal îndeplinită, a fost efectuat raportul de expertiză, nu au fost formulate obiecțiuni, s-au
verificat actele și lucrările dosarului, după care. 

Avocat  [...]  solicită  instanței  să  aprecieze dacă se mai  impune audierea martorilor,  având în
vedere raportul de expertiză efectuat în cauză.

Instanța  constată  că  nu  se  mai  impune  audierea  martorilor  având  în  vedere  că  raportul  de
expertiză efectuat și faptul că nu au fost formulate obiecțiuni de către părți. 

Apărătorul reclamantului declară că nu mai are cereri  de formulat și nu mai sunt alte incidente
de soluționat, președintele deschizând dezbaterile asupra fondului  cauzei și dă cuvântul. 

Având cuvântul pe fond, avocat [...] pentru reclamant solicită  admiterea  acțiunii așa cum a fost
formulată și precizată și constatarea inexistenței dreptului de creanță pentru suma de 8009,34 lei
din factura [...], nr. [...], radierea celor două creanțe de 8009,34 lei și 243,23 lei din evidența
contabilă a pârâtei [...] S.A. Aceste debite au fost stabilite cu ocazia unei verificări la domiciliul
reclamantului.  În  urma  notei  de  constatare  s-au  emis  două  facturi  reprezentând  consum



fraudulos. Expertul stabilește însă că nu  s-a făcut intervenții la contor consumul înregistrat fiind
cel real, iar cel reținut de către pârâte este exagerat. 

În consecință, apreciază că cererea este întemeiată și dovedită, având la bază și un raport de
expertiză  judiciară  efectuat,  solicitând  admiterea  cererii  și  obligarea  pârâtelor  la  plata
cheltuielilor de judecată. 

Președintele închide dezbaterile.

INSTANȚA

Asupra cauzei de față: 

Prin  cererea  înregistrată  la  12.05.2015 reclamantul  [...]  a  chemat  în  judecată  pârâta  [...]  SA
solicitând anulara următoarelor acte: factura fiscală [...], nr. [...] emisă de [...] S.A; factura fiscală
[...], nr. [...] emisă de [...] S.A.; nota de constatare [...], nr. [...], emisă de [...] Distribuție S.A.;
procesul-verbal de stabilire a despăgubirilor [...], nr. [...], emis de [...] Distribuție S.A.; procesul-
verbal de analiză a abaterilor [...], nr. [...], emis de [...] Distribuție S.A.; bonul de mișcare contor
electric [...] nr. [...] emis de [...] Distribuție S.A., să se constate inexistența dreptului de creanță în
sumă de 8009,34 lei consemnată în factura fiscală [...] nr. [...] emisă de [...] S.A și a dreptului de
creanță în sumă de 243,23 lei consemnate în factura fiscală [...] nr. [...] emisă de [...] S.A. 

Prin întâmpinare pârâta [...] S.A solicită respingerea acțiunii ca nefondată, întrucât plombele de
la contorul reclamantului au fost  depistate ca neconforme  la controlul din 9.10.2014, acesta
semnând fără obiecțiuni procesul-verbal.

Tot  prin întâmpinare,  pârâta  [...]  Distribuție  S.A a invocat  excepția  lipsei calității  procesuale
pasive. 

În cauză s-a efectuat o expertiză tehnică-judiciară în specialitatea energetică. 

Din actele și lucrările dosarului instanța reține că acțiunea este fondată, iar excepția nefondată. 

Astfel,  din raportul  de expertiză rezultă  că nu a existat  un consum fraudulos  pentru că,  atât
înainte de data controlului cât și după aceea, s-a înregistrat același consum mediu. Expertul arată
și că sârma de la o plombă metrologică era ruptă dar pentru a conduce la un consum fraudulos,
acesta  trebuia asociat cu alte nereguli. Se mai arată că, în nota de constare nu se precizează în ce
constă neconformitatea plombelor și cum s-a ajuns de la firide zidite la neînregistrarea întregii
cantități de energie electrică. 

Rezultă deci că, reclamantul nu a consumat fraudulos energie electrică, astfel că va fi admisă
acțiunea. 

Cu privire la excepția lipsei calității procesual pasive invocată de pârâta [...] Distribuție S.A.,
aceasta este nefondată întrucât actele intitulate: nota de constatare [...] nr. [...]; procesul-verbal de



stabilire a despăgubirilor [...], nr. [...]; procesul-verbal de analiză a abaterilor [...], nr. [...] și bonul
de mișcare contor electric [...], nr. [...], au fost întocmite de aceasta. 

În baza art. 435 C.p.c., pârâtele vor plăti cheltuieli de judecată. 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Admite acțiunea reclamantului [...], CNP [...],  cu domiciliul în [...], împotriva pârâtelor [...] SA,
cu sediul în Tg. Mureș, [...], jud. Mureș, CUI [...], înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.
J[...]și [...] DISTRIBUȚIE SA, cu sediul în Iași, [...], jud. Iași, CUI [...], înregistrată în R.C. sub
nr. J[...] și dispune anularea următoarelor acte:

- factura fiscală [...] nr. [...] emisă de [...] S.A.;

- factura fiscală [...] nr. [...] emisă de [...] S.A.; 

- nota de constatare [...] nr. [...], emisă de [...] Distribuție S.A.; 

- procesul-verbal de stabilire a despăgubirilor [...], nr. [...], emis de [...] Distribuție S.A.; 

- procesul-verbal de analiză a abaterilor [...], nr. [...], emis de [...] Distribuție S.A.; 

- bonul de mișcare contor electric [...], nr. [...] emis de [...] Distribuție S.A. 

Constată inexistența dreptului de creanță pentru suma de 8009,34 lei din factura [...], nr. [...],
radierea celor două creanțe de 8009,34 lei și 243,23 lei din evidența contabilă a pârâtei [...] S.A. 

Obligă pârâtele să plătească reclamantului suma de 1676 lei cheltuieli de judecată. 

Respinge excepția lipsei calității procesual pasive invocată de pârâta de [...] Distribuție S.A. 

Cu apel în 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Bârlad. 

Pronunțată în ședința publică de la 18 Ianuarie 2016. 


