.\
1616/324/2017

ROMÂNIA
•
JUDECĂTORIA TECUCI - JUDE Ţ U1. GALA Ţ I
INCHEIERE
ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DAI A Eh 27 04 2() l 7
INSTANŢA CONSTITUJTĂ DIN:
PREŞEDINTE: JUDECĂTOR TUCiI11,US N1CUL1NA
GREFIER: STERIAN MARIA

Pe rol se afl ă soluţionarea cauzei civile formulat ă de petenta Totolici Ionica
(CNP-2661207173165 cu domiciliul în Tecuci ,strada Tecuciul Nou, nr 3 , jude ţul
Galaţ i în eontradictoriu cu intirnatul Cimpoca ]3urnitru (CNP-1430103173152 dorniciliat în Tecuci ,strada Tceuciul Nou, nr.3 judc ţui Gala ţi, pentru instituire
euratc1.
La apelul norninal fcut în scdin ţă puhlică a răspuns pcterita Totolici lonica
personal, a lipsit intimatul Cimpoca Dumitru..
Procedura de citare legal îndeplinit ă.
S-a expus referatul cauzei de c ătre grefierul de şedinţă privind obiectul cauzei,
părţile, stadiul judec ării cauzei, după care:
Instanţa, procedeaz ă la identificarea petentei, datele acesteia fiind consemnate
in caietul de sedinte al grefierului.
La interpelarea instan ţei, petenta invedereaz ă că pârâtul, este tat ăl său si aceasta
nu este deplasabil.
lnstanţa, thţă de obiectul cererii şi acteie dosarului, nemai1ind a1te ccreri dc
forrnulat, apreciază cauza în stare de judecat ă si acorda cuvântul în dezbateri.
Petenta, având cuvântul, solicit ă admiterea eererii privind desemnarca sa, in
calitate de curator al pârâtului.
Instanţa, reţine cauza in pronun ţare.
INSTAN Ţ A:
Asupra cauzei civile dc fa ţă
Prin cererea înregistrat ă la aceast ă instanţă suif nr. 1 6 1 6/324/20 1 7, petenta
intimatul Cirnpoca Durnitru
Totoiici Ioniea a solicitai în contradietoriu CLI
instituirea curatelei în Persoana acesteia pentru a rcprezenta la autorit ăţile
stfltuiui.
Îin aelele şi luerărilc dosarului rezult ă urm ătoarele:

* Operaror dc date cu caracterpersonal înregistrat cu nr.4189
- Vă atragem aten,tia că datcle men,tionate
prczentul documcnt, sc Inscriu în cele prevăzute dc Iegea nr.677/2001, fapt ce v ă conferă obligativitatca protejăni, conscrvării şi
Iblosirii ncestora doar În scopulprevăzut de lege.
fn
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În rnotivarea ac ţiunii, arată petenta că este fiica intimaţului şi solicită să
fie nurnit ă curator pentru intimat pentru a-i ridica pensia de handicap şi pentru a
reprezenta la autorit ăţile statului.
In drept nu şi-a întemeiat cererea.
In susţinerea cererii sale petenta a depus la dosar urm ătoarele acte în
fotocopie : certificat de handicap nr.3137 din 7.03.2017 emis de Consiliul Jude ţean
Galaţi, copiile cărţilor de identitate a p ărţilor, cupoane de pensie, adeverin ţă medicală
a intirnatului din care rezult ă că suferă de AVC hemipareză dreaptă, şi nu este
deplasabil.
Petenta a fost de acord s ă fie numită curator pentru tat ăl său.
S-a efectuat un referat de anchet ă socială la domiciliul părţilor respectiv de
autoritatea tutelar ă de pe lângă Primăria Tecuci din care rezult ă că petenta este fiica
intimatului, că acesta nu se poate deplasa şi nu îşi poate gestiona singur veniturile şi
că nu a rnai instituit ă curatela şi se opineaz ă ca petenta s ă fie nurnită curator pentru
tatăl său.
Conlhrm art. 182 din NCC curatela se poate institui Ia cererea celui care
urmează a fi reprezentat, a rudelor şi a celor prev ăzuţi la art. l i 1 din NCC.
Instanţa conforrn art.178 alin 1 lit a NCC rap la art 180,182 NCC apreciaz ă
că în cauză sunt îndeplinite condiţiile legale pentru instituirea curatelei în favoarea
intimatului, deoarece acesta nu se poate deplasa, are afec ţiuni fizice şi nu îşi poate
gestiona singur veniturile, sufer ă de AVC cu hemipareză dreapt ă.
Având în vedere c ă intimatul nu poate să-şi apere interesele, deci sunt
îndeplinite dispozi ţiile codului civil, instanţa urmează să admită cererea.
Conforrn art. 182 N.C.C. urmeaz ă a desemna curator pentru numitul Cimpoca
Dumitru (CNP-1430103173152 —dorniciliat în Tecuci ,strada Tecuciul Nou, nr 3.
.judeţul Gala ţi pe petenta Totolici Ioniea (CNP-2661207173165 cu dornieiiiul în
Tecuci ,strada Tecuciul Nou, nr 3 , jude ţul Galaţi pentru a-1 reprezenta la autorit ăţile
statului şi a-i administra drepturile b ăneşti.
Va pune în vedere curatorului desemnat c ă are obligaţia să exercite mandatul
dat prin prezenta încheiere cu bun ă credinţă şi numai în interesul intimatului.
Va dispune afişarea prezntei încheieri la sediul instan ţei şi la sediul Primăriei
Tecuci, jud. Galaţi.
Va dispune comunicarea prezentei încheieri şi curatorului.
1)1.NTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
• DISPUNE:

Adrnite cererea având ca obiect instituire curatel ă formulată de petenta Totolici
Ionica (CNP-2661207173165 cu domiciliul în Tecuci, strada Tecuciul Nou, nr 3
judeţul Galaţi în contradictoriu cu intimatul Cimpoca Dumitru (CNP-1430103173152
—domiciliat în Tecuci ,strada Tecuciul Nou, nr 3, jude ţul Galaţi

* OpQrarordc dare cu caracterpersonal Înregisrrar cu nr.4189- Vă arragein aren,ria că datele menjionare
în prezcnrul docun ţcnt, sc înscriu fn ccic prcvăzrirc de Iegea nr.67712001, fapt ce vă conferă obligarivifarea prorejării, conservării şi
Ib/osirii accsrora c/oar în sc/uI jrcvăzii de legc.
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Conforrn art 1 82 N C1C, desemneai ă curator pentru nurniu1 Cimpoca Dumitru
(CNP-1430103173152 -domiei1iat în Tecuei strada Tecuciul Nou, nr , 3,judeţul Galati
pe petenta Totolici loniea (CNI>-26612071 731 65 cu dorniciliul în Tecuci ,strada
Tecuciul Nou, nr, 3,judeţul Guluţi pentru a-1 iepieenta la autorit ăţile statului şi a-i
administra drepturilc b1iw şti1
Pune în vedere curatorului desemnat c ă arc ohligaţia să excrcite rnandatul dat
prin prezenta încheiere cu hun ă redinţă şi numai în intcicu1 intirnatului
Dispune afi şarea prezentei îneheieri la sediui instan ţei şi la sediul Primăriei
Tecuci, jud. Galaţi.
Dispune cornunicarea prezentei încheieri şi curatorul ui.
Cu apel în terrnen de 30 zile .de la cornunicare.
Cererea de apel şi după caz, rnotivele de apel, se depun la iudec ătâria Tecuci,
sub sancţiunea nulităţii, conforrn art. 471, NCPC.
Pronunţată în şedinţă publică,azi, 27.04.2017.

GREFIER,
STERIAN MARIA

PRESEDINTE
JUDECĂTOR TUCHILU Ş NECULINA

Ex.6
TN/BT
09.05.2017

* Operaror de dare cu caracterpersonal înregisrrat cu nr.4189
- Vă atragem aten,tia că datele men,rionatc
în prezentul documenr, se înscriu în cele prevăzute de legea nr.67712001, fapt ce vă conferă obiigativitarea protejării, conscrvării şi
folosirii acestora doar în scopulprevăzur de Iege.
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