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DOSARUL NR. 105618412020
Materia: Civil
Stadiul procesual al dosarulul: Fond
Obioctul dosarului: Vahdare mandat consilier
VALIDARE MANDAT DE PREŞEDINTE AL
CONSILIULUI JUDEŢEAN
Complet: f3 civil

COMUNICARE
ÍNCHEIERE -ÎNDREPTARE EROARE MATERIALĂ CIVILĂ
NR.

DIN DATA DE 19 Octombrie 2020

Stimată doamnă/Stimate domn,
vă comunicăm, alăturat, copia hotărârü civile nr.
e către TRIBUNALUL SALAJ CIVIL.

pronunţată Ia data de 19 Octombrie 2020, d

Notă: Pentru a vizualiza unele documente din dosar, accesaţi www.curteadeapelcluj.ro secţiunea Dosare ş
i folosiţi parola: 67l3beee. Aveţi obligaţia de a nu divulga parola altor persoane.
L.S. PRESEDINTE (stampila)
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M.D 19102
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‘ 14:19:47, nr, comunicare 1 din 2

ROMÂNIA
TRIBUNALUL SĂLAJ
SECŢIA CIVH’Ă
Dosar nr.1056/84/2020
Operator date 2516
ÎNCHEIERE CJVILĂ
Şedinţa cainerei de consiliu din data de 19 octombrie 2020
Instanţa este constiLtută din:
Preşedinte: Daniela Merfu-Aron, judecător
Grefier: Mirela Janina Duca
Pt tul hind sesi2uttw din oJkiu piivind îndieptwra rioiii nwĹeualr stiecuiatr hi ininuta şi
Sentinţa civilă nr. 98/C din data do I ‘1.10.2020. pronunţată do Tribunalul Sătaj în dosarul nr.
1056 84 2020. având ca object validate mandatpreşedin’e.
Procedura este îndeplinită conform art. 442 aIm. (2) Cod procedură civilă.
TRIBUNALUL
Vcrificându-sc din oficiu de către instanţă minuta şi Sentinţa civilă nr. 98 C din data de
14.10.2020, s-a constat că din eroare s-a menţionat greşit numele petentului ca fund lancu Sălăjan
Dinu hi kx. de lancu Saläianu Dinu, asďcl turn cia toweL.
Asupra sesizării din ojiciu, instanýa constată:
Pottivit disp. art. 442 atin.(1) Cod procedură çivilä: ,,Erorile sau omisiunile cii privire la
numele, cali’atea şi susţinerile părţilor sau cele de calcul, precum şi once alte eroni maleniale
cuprinse in ho’ănâni san încheieni potJi indreptate din ojiclu on Ia cerere”.
lnstituţia îndreptării erorilor materiale îşi găseşte aplicarea tn scopul remedierii acelor
greşeli materiale care s-au strecurat în hotărâre cu prilejul redactării ei. Sintagma ,,eroare materiala”
este folosită de legiuitor spre a exprima acele erori ce s-au strecurat în hotărâre cu prilejul redactării
ei şi care nu afectează legalitatea şi temeinicia acesteia. Doctrina şi jurisprudenţa a considerat
constant, că pe calea proceduńi reglementate de art. 442 Cod procedură civilă, nu pot Ii remediate
erorile de fond, acestea pot hi cenzurate doar prin intermediul căilor legale de atac.
Verificând actele dosarului, instanţa constată că prezenta sesizare din oftciu îndeplineşte
condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 442 Cod procedură civilă, urmând a se admite şi a se
dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în minuta şi în cuprinsul Sentinţei civile nr. 98 C din
14.10.2020 pronunţată de Tribunalul Sălaj în dosarul nr. 1056/84/2020, în sensul că se va trece
corect numele petentului ca fund Ianeu-Sălăjanu Dinu, în bc de Janeu-Sălăjan Dinu, cum din
eroare s-a trecut.
Pentru aceste motive,
IN NUMELE LEGII
DISPUNE:
Admite sesizarea din oficiu.
Dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în minuta şi cuprinsul Sentinţei civile Nr.
98 C 2020 din 14 octombrie 2020 în sensut cA în bc ,,Iancu-Sălăjan Dinu” cum din eroare s-a
menţionat se va trece ,,Iancu-Sălăjanu Dinu” aşa cum este corect.
Cu drept de apel în termen de 2 zile de Ia aducerea Ia cunoştinţa publică, apelul se judecă Ia
Curtea de Ape! Cbuj şi se depune ba Tńbunalul Sălaj.
Pronunţată azi, 19.10.2020 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţibor prin mijiocirea grefei
instanţei.

Preşedinte,
Danicla Merfu-Aroi

Grefier,
Mirela Janina Duca
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