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I1sr jr, 1385/324/2017

ROMÂNIA
JUDECĂTORIA TECUCI. JUDEŢUL GALAŢI
CAMERA DE CONSILIU DIN 26.04.2017
ÎNCHEIERE FINALĂ
Complet specializat în dreptul farniliei şi minori -. JUDECĂTOR LUNGOCIA VIORICA GABRIELA
GREFIER - OPREA LUMINIŢA ELENA
•

. Pe rol este judecarea cauzei civile cu obiect instituire curaelă , nutir ciaot
lru1at4 de reclamantul Ceapraz NeIu - cnp 1690101173263 dornicilint în 1ecuei str.
:. ţ jlt11uj nr. 3 jud. Galaţi
în contradictoriu cu intimta Capraz Sftii
•
30I20173153 domiciliată în Tecuci str. Stejarului nr. 3jud. Gala ţi
La apelul nominal r ăspunde petentul, persona1 lipsind intimata.
•
Procedura de citare este legal îndeplinit ă.
•
•• ••
Se tace referatul cauzei de greferu1 de şedinţă care învederea ă unii1toaiek ui e
1 dat cle 25.04.2017 inlnnţn tt
tndlti1 ji.idecăţii, este al doilea termende judeat ă;
doffluat la domiciliul intirnatei pentru• a constata stareaintilTlatei, oeaie eu eure su Înehet
jvd1n25042017—depuslaf.25 .
:
••
•
Petentul declară că nu are alte eereri de formulat.
Nemai find alte •eereri de formulat sau probe de administrat, instan ţa uprciuvi uuuu
în stare de judecat ă şi acordă cuvântul în dezbateti pe fond.
Petentul solicită admiterea acţiunii în sensul în care a fost formulat ă, a se dispune
instituirea curatelei şx nuniirea sa în calitate de curator pentru intimat ă are este rnama s.i,
spre a-1 uc1n1nitru i1tuti1e ob ţInute c1arec rni are disrn ăiT1ânt pentru a şi Ie adrnini stra
•:.

••

:

Niligura, dtipLl tin n dovd1t uu aet1c rnd1eii1e dpuso la dorn
Intai ţ&i !tihic dezbatrIl l ririe tn pnnun ţare.
IN 8 1 A1TA
Aitpra oauol 1vii de Ih ţă
PiIrt COFON4 Inreglotrillâ. la aeută lnstan ţă sub ni- 1385/324/2017 din diii Je
1 030l 7 ,etoiitul Cevo NeIu u solieitut Iristltuliea euratolei fu ţ â cIe intimata ( pi.ii
uttt trieac1rat tn gi ud clo handleap
A uiL1iat pote.ntul e ă cloreşte să fie numit eurator pentru intirnt, Cepraz Saftu mumi
a, care osto tnuadrat tn grad de liandicap eonforrn eeititieatu1ui nr 2592/21 .()2.20 1 7 ş i cwe
dutorllă bolilor de care süferà riu poae personal s ă-şi adrninistreze drepturile bnc ş ii ş i s ş i
upero intereselo;
Cererea riu este întemeiat ă în• drept,
ln dropt şi-aîntemeiat ac ţiunea pe disp. art. 178 şi următoarele din NCC.
În dovedirea eererii a solicitat proba cu înscrisuri, sens în care a depus lu Josw
următoarele înserisuri în copii: acte stare civil ă , acte medicale vizând pc Cepraz Satu,
certiticat de încadrare în grad de handicap nr.2592/21.02.2017 valabil 24 Iuni, iJevcrin ţe
medicale, certificat de cazierjudiciar, cupoane pensie.

* Operaror de date cu caracterpersonal înregistrat cu nr.4189 Vă atragcrn atonjiti că daielc weJţioii:zw
în prczentul docurncnt, se înscriu în ccic prevăzure de Iegea nr.67712001, fapr ce v ă confcră obI4ativitatca /roiejării, cui,se,vării şi
folosirii acestora doar în scopuIprevăzut de lcgc.
-

Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului rezultă urrn ătoarele:
Conform certificatuluj nr.259212 1 .02.20 1 7 a Comisiei de Evaluare a Persoanelor
cu Handicap pentru Adul ţ i Galaţi, persoana în cauz ă Cepraz Safta este încadrat ă în grad de
handicap grav cu asistent personal cu termen de revizuire în februarie 2019.
Cu ocazia efectuării anchetei sociale la domiciliul persoanei în cauză s-a
constatat c ă numita Cepraz Safta, mama petentului locuie şte împreun ă cu acesta în imobilul
proprietatea sa din Tecuci , că este diagnosticat ă cu AVC fiind îngrijită de fiul său şi anume
petentul în cauz ă.
In referatul se face propunerea ca petentul să fie numit curator.
Din fişa de cazier şi adeverinţa medical ă depuse la dosar rezult ă că petentul nu
figureaz ă cu antecedente pena1e şi nu suferă de boli psihice, iar conform referatului de
anchetă socială efectuat în cauz ă, rezultă că acesta este cel care o îngrije şte pe mama sa.
Completul de judecat ă s-a deplasat Ia locuin ţa intimatei şi s-a constatat c ă este bine
îngrijită, că are probleme de s ănătate fizice fiind imobilizat ă la pat dar c ă are discern ământ şi
totodată, aceasta şi-a manifestat consimţământul ca fiul s ău Cepraz Nelu s ă fie numit curator,
sens în care a fost încheiat procesul verbal din data de 25.04.2017 ata şat la dosar.
Conform art. 1 78 lit a din NCC în afar ă de cazurile prev ăzute de Iege , instanţa de
tutel ă poate institui curatela dac ă, din cauza infirmităţii fîzice , o persoană, deşi capabil ă, nu
poate personal s ă-şi administreze bunurile sale şi din motive temeinice nu- şi poate numi un
reprezentat sau un administrator.
In speţă, s-a făcut dovada c ă intimata Cepraz Safta sufer ă de un handicap grav, care o
împiedică să-şi administreze singur ă bunurile sale şi cu ocazia lu ării consimţământului
acesteia la domiciliul s ău a declarat c ă este de acord cu numirea în calitate de curator a
petentului pentru încasarea pensiei de handicap, iar din actele depuse la dosar a rezLlltat ct
petentul este o persoan ă capabilă şi responsabilă, care poate gestiona veniturile intiiriiilei.
Aşadar, petentul justifică interesul forrnul ării acestei acţ iuni îri • jLl(iw ş i LiVfl.tid
în vcdere c ă îndeplinete şi concii ţiile gencrale prev. de art 180 alin i NCC itstLn ţ t1 piv ş t
iie ţ iuriea ca fîinJ foridut ă .
Aadar, petentul justifeă interesui formu1ri1 acestei tw ţ iwii i uvi.n ţ 1iiv,iIer
că îndeplineşte ş i condiţiile generale prev. de art.180 alin 1 NCC, instan ţa privete tw ţ itinen en
fiind fondat ă .
Faţă de aceste considerente instan ţa va admite ac ţiunea şi institui cwatc!a pnii
Cepraz Safta, va numi curator pe fiul s ău, petentul în cauz ă.
Conform art.182 a1in.3 N. Cod Civil încheierea se va afî şa la sediul piiinirici
şi Ia sediul instanţei.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DISPUNE:
Admite cererea cu obiect instituire curatelă , numire curator formulat ă de
reclamantul Ceapraz Nelu - cnp 1690101173263 domiciliat în Tecuci str. Stej arului nr. 3
j ud Galaţi în contradictoriu cu intimata Ceapraz Safta - cnp 2370120173153 domiciliat ă în
TecLlci str. Stejarului nr. 3 jud. Gala ţi
Instituie ciiratela pentru numita Ceapraz Safta , n ăscută la data de 20.01 .1937, în
mun.Tecuci, jud. Galaţi.
Numeş te curator pentru Ceapraz Safta pe petentul Ceapraz Nelu n ăscut la data
01.01.1969, în mun Tecuci, jud. Gala ţi în vederea încas ării şi administrării drepturilor b ăneşti

* Operator de dare cu caracterpersonal înregistrar cu nr.4189- Vă atragcm atenjia că datele men,tionate
în prezcntizl documcnt, se înscrlu în cele prev ăzute dc Iegca nr.67712001, Iiipt ce vă conferă ob1iativitatea ptoteidrii, conservării şi
folosirii acescora doar în scopulprcvăzizt de lcgc.

2

i se cuvin numitei Ceapraz Safta ca persoan ă încadrat ă în grad grav de handicap conform
certificatului nr. 2592/2 1 . 1 2.20 1 7 emis de Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap
pentru adulţi-CJ Galaţi.
Pune în vedere curatorului desemnat c ă are obligaţia să exercite mandatul dat prin
prezenta încheiere cu bun ă-credinţă şi numai în interesul numitei Ceapraz Safta.
Dispune afi şarea prezentei încheieri la sediul instan ţei şi la sediul Prim ăriei Tecuci,
jud. Galaţi.
Dispune eomunicarea prezentei încheieri şi curatorului.
• Cu apel în 30 zile de la comunicare, cererea de apel urmând s ă se depună în ca de
exercitare la Judec ătoria Teeuci.
Pronunţată în şedinţa publică din data de 26.04.2017.
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* Operator de date cu caracterpersonal înregistrat cu nr.4189- Vă arragcrn a€enjia că darcic mcJJJiOnztc
In prczentul document, se înscriu în cele prevăzute de Iegea nr.677,12001, iipr ce vă conferă obligadvitarea protcjării, coizscrvăjii şi
folosirii slcesrora doar în scopulprevăzur de Iege.
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