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Pe rol se afl ă soluţionarea cauzei civile promovat ă de petentul HAMPU ION CNP
1550313173166, domiciliată în Tecuci, str Ecaterina Teodoroiu nr.24 C, jude ţul Galaţi,
HAMPU 1OANA, CNP
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a fos ţ ataşat la dosar referatul de anchet ă socială , petentul a depus înscrisurile solicitate de
instanţă, după care:
Petentul se legitimeaz ă cu cartea de identitate prezentat ă instanţei, seria GL nr.663478.
Instanţa se declară competentă pentru soluţionarea prezentei cauze, în temeiul art. 94
alin.1 lit.a CPC şi art 107 CPC. •
Petentul Hampu Ion, interpelat ă de instanţă, arată că intimata este mama sa, din luna
ianuarie 2017 locuiesc împreun ă, soţia sa îngrij eşte de intimată. Mai are un frate care
locuieşte în oraşul Ovidiu, jud Constanţa, acolo a Iocuit şi intimata însă fratele fiind singur nu
a mai putut s ă o întreţină. In prezent nu se mai pot în ţelege cu intimata din cauza bolii şi a
vârstei.
Instanţa acordă cuvântul asupra probelor.
Petentul Hampu Ion solicită încuviinţarea probei cu înscrisurile depuse la dosar.
Instanţa, în temeiul disp. art. 258 NCPC încuviinţează petentului proba cu înscrisurile
depuse la dosarul cauzei.
Nu mai sunt formulate alte cereri.
NemaJiind cereri de formulat sau probe de administrat, instanţa constată terminată
cercetareajudecătorească şi acordă cuvântul în dezbateri.
Petentul Hampu Ion solicită admiterea cererii, s ă fie desemnat de instanţă curator
pentru mama sa, s ă-i ridice drepturile b ăneti şi să le administreze în interesul acesteia, s ă o
reprezinte la Casa de S ănătate, pentru roviniet ă unde persoanele cu handicap au o deducere.
Precizează că intimata are 85 de ani şi nu are bunuri.
Instanţa reţine cauza înpronunţare.
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Asupra cauzei civile de faţă.
Prin cererea înregistrat ă la această instanţă sub nr.2464/324/2017 din data de
08.005.2017, petentul Hampu Ion a solicitat instituirea curatelei fa ţă de intimata Hatnpu
loana încadrat ă în grad de handicap.
A arălat petentul c ă, doreşte să fie numită curator pentru intimata Hampu Ioana, care
datorită handicapului de care sufer ă conform certificatului de hadicap nr.932/12.04.2017 nu
poate personal s ă-şi administreze drepturile b ăneşti sau să-şi apere interesele în fa ţa
autoritătilor statului.
Cererea nu este întemeiat ă în drept.
In dovedirea cererii a solicitat proba cu înscriuri, sens în care a depus la dosar
urmă toarele înscrisuri în copii: acte stare civil ă , acte medicale vizând pe Hampu Ioana,
certi!icat de încadrare în grad de handicap nr. 932/12.04.2017 permanent, adeverin ţe
medicale, certiticat de cazier.
judiciar.
Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului rezult ă următoarele:
Conforrn certiticatului nr.932/12.04.2017 a Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu
Hanclicap pentru Adul ţi Galaţi, persoana în cauz ă Hampu Ioana este încadrat ă în grad de
handicap permanent, fiind nerevizuibilă.
Cu ocazia efectu ării anchetei sociale la domiciliul persoanei în cauz ă s-a
constatat c ă numita Hampu Ioana locuie şte împreună cu fiul său, petentul Hampu Ion şi
soţia acestuia, ambii pensionari. Mai rezult ă că , intimata Hampu Ioana are probleme de
sănătate şi că atât petentul cât şi soţia acestuia au grij ă de aceasta.
Datorită problemelor grave de s ănătate pe care le are Iorga Hampu Ioana nu s-a putut
Iua consirnţământul acesteia.
In referat se face propunerea ca petentul s ă fie numit curator.
Din fi şa de cazier şi adeverinţa medicală depuse Ia dosar rezult ă că petentul nu
tigurează cu antecedente penale, nu sufer ă de boli psihice, iar conform referatului de anchet ă
social ă etectuat în cauz ă atât acesta , cât şi soţia sa au venituri fii:rid pensionari şi are
perrnanent grij ă de mama sa . existând astfel dovezi evidente c ă este o persoan ă responsabilă
şi capabilă să încaseze şi să administreze veniturile intimatei cu bun ă credinţă ş i în interesul
acestuia.
Intr-adev ăr conform art.25 alin.2 din Legea 448/2006 republicat ă , în cazul în
care persoana cu handicap, indiferent de vârst ă, este în iniposibilitate total ă sau
parţială de a- şi administra bunurile personale, aceasta beneficiaz ă de protecţie juridică
sub forina curatelei sau tutelei şi de asistenţă juridică .
Aşadar, petentul justific ă interesul formul ării acestei acţ uii şi având în vedere
că îndepline şte şi condiţiile generale prev. de art 180 a1in 1 NCC, instan ţa priveşte acţiunea ca
fiind fondată.
Faţă de aceste considerente instan ţa va admite ac ţiunea şi în consecinţă : va institui
curatela si va numi în calitate de curator pe petent pentru intimata Hampu Ioana.
Conform art. 182 alin.3 N. Cod Civil încheierea se va afi şa la sediul primăriei
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Admite cererea promovat ă de petentul HAMPU ION CNP 1 5503 1 3 1 73 1 66,
domiciliată în Tecuci, str Ecaterina Teodoroiu nr.24 C, jude ţul Galaţi, având ca obiect
instituire curatelă pentru intimata HAMPU IOANA, CNP 232021313591 1, cu acela şi
domiciliu.
Instituie curatela pentru numita Hampu Ioana, n ăscută la data de 13.02.1932.
Numeşte curator pentru Hampu Ioana pe petentul Hampu Ion, n ăscut la data de
1 3.03. 1 955 în vederea încas ării şi administrării drepturilor băneşti ce .i se cuvin numitei
Hampu Ioana ca persoan ă încadrată în grad grav de handicap conform certificatului nr.
932112.04.2017 emis de Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adul ţi-CJ
Galaţi.
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Pune în vedere curatorului desemnat c ă are ob1iaţia să exercite mandatul dat prin
prezenta încheiere cu bun ă-credinţă şi numai în interesul numitului Hampu Ion.
Dispune afişarea prezentei încheieri la sediul instan ţei şi la sediul Primăriei Tecuci,
jud. Galaţi.
Dispune comunicarea prezentei încheieri şi curatorului.
Cu apel în 30 zile de la comunicare, cererea de apel urmând s ă se depună în caz de
exercitare la Judec ătoria Tecuci.
Pronunţată în şedinţa publică din data de 16.05.2017.
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