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PROCES-VERBAL 
de afişare 

Nr.10184 /08.06.2021 

Încheiat astăzi, 08.06.2021, ca urmare a adresei emisă în data de 25.05.2021 de 
Judecătoria Braşov, Dosarul Civil nr. 6588/197/2020, înregistrată la primăria comunei 
Tărlungeni sub nr. 9938/03.06.2021. 

Ca urmare a afişării la sediul primăriei Tărlungeni, sat Tărlungeni, corn. Tărlungeni, 
str. Zizinului nr. 2,jud. Braşov si pe pagina de internet a comunei Tărlungeni, a Somaţiei emisă 
de Judecătoria Braşov, data în Dosarul Civil nr. 6588/197/2020. 

PRIMAR, 
BEŞCHEA SEVERIUS- LO N 

SECRETAR GENERAL UAT, 
FAICREIHAN 



,lOMÂNIA 
JUDECĂTORIA BRAŞOV 
DOSAR CIVIL NR. 6558/19712020 
Emisă -25.05.2021 

SOMATIE 
' 

Judecătoria Braşov emite prezenta somaţie prin care se aduce la cunoştinţa celor 
interesaţi că sunt invitaţi să facă opoziţie la cererea formulată de reclamanţii HERTIG MIRELA 
ROZALIA, NICULICEA COSTEL, NICULICEA DORIN, NICULICEA IOAN, NICULICEA 
OVIDIU, NICULICEA VIOREL şi TRANDABUR MARIA, prin care a solicitat Judecătoriei 
Braşov să se constate că au dobândit dreptul de proprietate prin uzucapiune asupra suprafeţei de 
teren de 2582 m.p. pe care au edificat o construcţie compusă din casă de locuit şi magazie 
(neîntabulat în cartea funciară), imobil situat în Tărlungeni, str. M. Viteazu nr. 354, jud. Braşov, 
cu m:~ţiunea că în cazul în care nu se va formula opoziţie, instanţa va păşi 7 judecarea 
cerern. 

PREŞEDINTE, GREFIE~ 

LOREţEI tiqLEA DANIELA ) AGĂ 
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ROMÂNIA 
JUDECĂTORIA BRAŞOV 
DOSAR CIVIL NR. 6558/197/2020 
Emisă-25.05.2021 

CĂTRE, 
PRIMĂRIA TĂRLUNGENI 
-tvnr i ipi.il Omit-ea, jud.Braşov -

In vederea soluţionării cauzei civile având ca obiect "uzucapiune" privind pe reclamanţii 
reclamanţii HERTIG MIRELA ROZALIA, NICULICEA COSTEL, NICULICEA DORIN, 
NICUUCEA IOAN, NICULICEA OVIDIU, NICULICEA VIOREL şi TRANDABUR MARIA 
cu termen de judecata la data de 23.06.2021. sala J2. C20. ora 13.00, prin prezenta vă solicităm 
ca până 1a termenul de judecată menţionat să ne comunicaţi procesul - verbal de afişare şi 

dezafişare a somaţiei şi data afişării acesteia. 
Alăturat vă comunicăm un exemplar al somaţiei 

dumneavoastră. 

PREŞEDINTE, 

LORELElOOLEA 

ce urmează a ~1ată la sediul 

GREFIER, /,~ I I ~ 
DANIE A I. , REAGA 
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