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ROMÂNIA 
JUDECĂTORIA TECUCI - JUDETUL GALATI 

INCHEIERE 
SEDINŢA PUBLICA DIN DATA DE : 11.10.2018 

INSTANTA CONSTITUITĂ  DIN: 
PRESEDINTE: JUDECĂTOR TUCHILUS NECULINA 

GREFIER: STERIAN MARIA 

Pe rol se afl ă  soluţionarea cauzei civile având ca obiect ,ordonanta 
presedintial ă, acordare drept de semn ătură" formulată  de petenta CRĂCIUN 
DORINA cu domiciliul in Tecuci str Dacia nr 47, jud 
Galati, in contradictoriu cu intimatul Craciun Paul Dorin 
cu domiciliul in Tecuci str 	, jud Galati. 

La apelul nominal făcut in şedinţă  publică  a răspuns petenta Craciun Dorina 
personal a lipsit intimatul Craciun Paul Dorin. 

Procedura de citare este legal indeplinit ă . 
S-a expus referatul cauzei de c ătre grefierul de şedinţă  care invedereaz ă  

instanţei stadiul judecării cauzei, procedura de citare este legal Indeplinit ă; si a 
fost atasat referatul de anchet ă  socială, după  care: 

La interpelarea instantei, petenta arat ă  că  fiul ei este nedeplasabil este 
incadrat in grad de handicap permanent si a formulat prezenta actiune pentru a 
avea drept de semnătură  pentru acesta si pentru a-1 putea reprezenta. 

Fata de cele precizate de petent ă, instanta consider ă  că  este vorba de o 
actiune civilă  având ca obiect „curatel ă„ si transfonnă  cererea de ordonan ţă  
presedinţială  in curatel ă . 

Instanta, se declar ă  competentă  teritorial si material s ă  solutioneze prezenta 
cauză . 

Instanta, incuviinteaz ă  proba cu inscrisurile depuse la dosar. 
Instanta, nemaifiind alte cereri de formulat, constat ă  cauza in stare de 

judecată  si acordă  cuvântul in dezbateri. 
Petenta, având cuvântul solicit ă  admiterea cererii doreste s ă  fie numită  

curator pentru fiul s ău Craciun Paul Dorin pentru a putea s ă  il reprezinte. 
Instanta, retine cauza in pronun ţare. 

INSTANTA; 

Asupra cauzei civile de fa ţ:ă ; 
Prin cererea inregistrat ă  la această  instanţă  sub nr.5356132412018 , petenta 

Crăciun Dorina a solicitat in contradictoriu cu intimatul Cr ăciun Paul Dorin 
pentru ca pe cale de ordonan ţă  presedinţială  să  i se acorde drept de semn ătură  In 
numele şi pentru fiul său Crăciun Paul Dorin necesară  pentru intocmirea actelor 
pentru pensia de handicap 

Vă  atragem atenţia că  datele menţionate in prezentul document se inscriu in cele prev ăzute de Legea nr. 677/2001, 
fapt ce conferă  obligativitatea protejării, conservărit şt folosirti acestora doar "in scopul prevăzut de lege. 



Din actele şi lucrările dosarului rezultă  urrnătoarele: 
In rnotivarea ac ţiunii, arată  petenta că  are calitatea de asistent personal 

pentru fu1 său care este încadrat în grad de handicap conform certificatului nr 
3071 din 12 09 2018, c ă  acesta a devenit major ş i trebuie să  efectueze demersurile 
necesare pentru întocmirea dosarului de pensie boal ă  ş i solicită  să-i fie acordat 
drept de semnătură, iar acesta este nedeplasabil este persoana care-1 îngrje şte pe 
intimat ş i solicită  să  fie numită  curator pentru intirnat, de ş i a formulat cerere 
pentru ordonanţă  presedinţială  si-a transformat-o în ac ţiune de curatel ă  

In drept nu ş i-a înterneiat cererea. 
In susţinerea cererii sale petenta a depus la dosar urm ătoarele acte în 

fotocopie : certificat de handicap nr 3071 din 12 09 2018, adeverin ţă  medicală  
din 14 09 2018 din care rezult ă  că  este nedeplasabil şi suferă  de parapareză  statică , 
adeverinţă  pentru mama sa care este clinic s ănătoasă  eliberate de medic Botez, 
referat rnedical, certificat de na ştere al fiului din care rezult ă  că  este rnajor, copia 
CI petentă  ş i intirnat, raport de psihodiagnostic şi evaluare neuropsihologic ă, 
buletin de exaininare din 19 012017,  evaluare psihologic ă, adeverinţă  de venit 

Petenta a fost de acord s ă  fie numită  curator pentru intimat,iar acesta 
nu a fost prezent fiind nedeplasabil. 

S-a efectuat un referat de anchet ă  socială  la domiciliul părţilor respectiv de 
autoritatea tutelar ă  de pe lângă  Primăria Tecuci din care rezultă  că  părţile locuiesc 
îrnpreună  ş i intirnatul are problerne de s ănătate fiind încadrat în grad de handicap 
grav ş i aceasta este ş i asistent personal. 

Conform art. 182 din NCC curatela se poate institui la cererea celui 
care urrnează  a fi reprezentat, a rudelor şi a celor prevăzuţi la art. 111  din 
NCC. 

Instanţa conforrn art 178 alin 1 lit a NCC rap la art 180,182  NCC 
apreciază  că  în cauză  sunt îndeplinite condi ţiile legale pentru instituirea 
curatelei în favoarea intirnatului Cr ăciun Paul Dorin, deoarece acesta din cauza 
handicapului său, nu poate, personal s ă-şi reprezinte interesele în condi ţii 
corespunzătoare ş i din motive temeinice, nu î ş i poate numi un reprezentant sau 
un adrninistrator. 

Conforrn art 183 NCC, se vor aplica regulile de la mandat. 
Conform art 183 alin 2 NCC,curatorul va îndeplini pe seama persoanei 

de reprezentat acte de conservare ş i de administrare 
De asernenea va avea urm ătoarele obligaţ ii 

- 	rnandatarul este ţinută  să  dea socoteală  despre gestiunea sa; 
- 	rnandatarul este ţinut să  îndeplineasc ă  personal mandatul,iără  a- şi 
substitui o altă  persoan ă  ,etc ., în sensul de a reprezenta pe intirnat în fa ţa aut. 
statului 

Totodată, pune în vedere curatorului desenmat, c ă  are obligaţia să  exercite 
rnandatul dat prin prezenta încheiere, cu bun ă  credinţă  şi numai în interesul 
intirnatului 

Vă  atragem atenţia că  dafeie menţionate în prezentul document se înscriu în ceie prev ăzute de Legea nr. 67712001, 
fapf ce conferă  obligativitafea profejării, conservării şi folosirii acestora doar în scopul prevăzut de lege. 



Va admite cererea având ca obiect instituire curatel ă  transformată  din 
ordonanţă  Dresedential ă  formulată  de petenta Crăciun Dorina domiciliată  în 
Tecuci judeţul Galaţi 1n contradictoriu cu 
intimatul Crăciun Paul Dorin cu acela ş i domiciliu 	 pentru 
instituire curatel ă . 

Conform art. 178 alin 1 lit a) N.C.C. va desemna curator pentru numitul 
Crăciun Paul Dorin pe numita petent ă  Crăciun Dorina pentru a-1 reprezenta la 
autoriţăţile statului. 

Va pune 1n vedere curatorului desemnat c ă  are obligaţia să  exercite 
mandatul dat prin prezenta incheiere cu bun ă  credinţă  ş i numai în interesul 
intimatei 

PENTRU ACESTE MOTIVE 
IN NUMELE LEGII 

DISPUNE: 

Admite cererea având ca obiect instituire curatel ă  transfonnată  din 
ordonanţă  presedenţială  formulată  de petenta Crăciun Dorina domiciliată  in 
Tecuci strada jude ţul Galaţi in contradictoriu cu 
intimatul Crăciun Paul Dorin cu acela şi domiciliu 	 'pentru 
instituire curatel ă  si in consecinţă : 

Conform art. 178 alin 1 lit a) N.C.C. desemneaz ă  curator pentru numitul 
Crăciun Paul Dorin pe numita petent ă  Crăciun Dorina pentru a-1 reprezenta la 
autoriţăţile statului. 

Pune in vedere curatorului desemnat c ă  are obligaţ ia să  exercite mandatul 
dat prin prezenta incheiere cu bun ă  credinţă  ş i numai In interesul intimatei. 

Cu drept de apel in tennen de 30 zile de la comunicare — la Tribunalul 
Galaţi. 

Prezenta incheiere se va comunica curatorului, se va afi şa la sediul 
instanţei de tutelă  , precum ş i la Primăria Tecuci jud.Galaţi . 

Pronunţată  în şedinţă  publică, azi 11 10 2018. 

PRESEDINTE, 
 

FIER,‘il, 	• 
Judecător- Tuchiluş  Neculina 	v - - . 	': Srt- ian Maria 

U 

Vă  atragem aten ţia că  datele menţionate in prezentul document se inscriu in cele prevăzute de Legea nr. 677/2001, 
fapt ce conferă  obligativitatea protejării, conservăril şi folosirli acestora doar in scopul prevăzut de lege. 


