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Pres:xlinte Lungocia Viorica-Gabriela 
Grefier — Cocos Beatrisa 

COMPLET SPECIALIZAT MINORI — DREPTUL FAMILIEI 

Pe rol se afla soluticnarea cauzei civile avand ca object curatela formulata de 
petent MITROI ANDREI CONSTANTIN cu domiciliul in Tecuci 

jud Galati (CNP 	 cu privire la intitnatul 
MIHAI AUREL cu domicLitil in Tecuci 

jud Galati CNP 
La apelul nominal facut in selata publica. lipsa find petentul i intimatul . 
Proced-ura de citare este legal indeplinita. 
S-a facut referatul cLuzei de catre grefierul de sedinta privind stadiul judecarii 

cauzei, termen acordat pentru a se lua consimtamantul intimatului cu privire la 
deserrmarea curatorului; s-a atasat procesul verbal incheiat la data de 07 09 2018 de 
ascultare a bolnavului la donicilitt , dupa care : 

Instanta nefiind alte cereri de formulat,probe de solicitat,constata cauza in stare de 
ju.decata si o retine in pronu:r;are. 

INSTANTA: 

Asupra cauzei civie de f4ã. 
Prin cererea inregistrata La aceasta instanta sub nr.4041/324/2018 din data de 

16.07.2018 petentul Mitro_ Andrei Constantin a solicitat instituirea curatelei Ltd de 
persoana Mihai Aurel incadat in grad accentuat de handicap. 

A aratat petentul c, doreste sä fie numit curator pentru bunicul sau, deoarece 
acesta nu-si poate gestiona 5 ingur veniturile, find incadrat in grad de handicap. 

In drept 	intemeiat actiunea pe disp. art. 178 si urmatoarele din NCC. 
In dovedirea cererii a solicitat proba cu inscrisuri, sens in care a depus la 

dosar unnatoarele inscrisuri in copii: acte stare civil , acte medicale vizand pe intimat, 
certificat de incadrare in gra I de handicap nr. 2074/2018, adeverinte medicale, certificat 
de cazier.  judiciar. 

Din examinarea acTelor i lucrarilor dosarului rezulta urmatoarele: 
Conform certificatului nr. 2074/2018 a Comisiei de Evaluare a Persoanelor eu 

Handicap pentru Adulti Galati, persoana in cauza Mihai Aurel este incadrata in grad de 
handicap gray , find revizuibil in iunie 2020. 

Cu ocazia efectukii anchetei sociale la domiciliul persoanei in can& s-a 
constatat cä Mihai Aurel 1-3cuieste cu sotia sa Mihai Tinca , pensionara , in apartamentul 

Va atragem atentia ca datele menlicnate in prezentul document se inscriu in cele prevazute de Legea nr. 677/2001, 
fapt ce confera obligativitatea proteja -i ,  conserved ci folosirii acestora doar in scopul prevazut de lege. 



_ 

ace stora din Tecuci si impreuna Cu nepotul lor,  , petentul in cauza , care este necasatorit , 
salariat si care are grija de bunicii 

In referatul se face propunerea ca petentul sä fie nurnita curator. 
Din fisa de cazier si adeverinta medicaid depuse la dosar rezulta cä petentul nu 

figureaza cu antecedente penale si nu sufera de boli psihice, iar conform referatului de 
ancheta sociala efectuat in cauza, rezulta cã acesta are venituri si este o persoana 
responsabila , capabila sä aiba grija de bunicul sau. 

Completul de judecata s-a deplasat la locuinta intimatului si s-a constatat ca este 
bine ingrijit, ea are probleme de sanatate fizice i totodata, aceasta si-a manifestat 
consimtamantul ca petentul sä fie numit curator, sens in care a fost incheiat procesul 
verbal depus la dosar. 

Conform art 178 lit a din NCC in afard de cazulile prevazute de lege , instanta de 
tutela poate institui curatela daca, din cauza infirmitätii fizice , o persoana, desi capabild, 
nu poate personal sä-si administreze bunurile sale si din motive temeinice nu-si poate 
numi un reprezentat sau un administrator. 

In speta, s-a facut dovada cä intimatul sufera de un handicap gray, care o 
impiedica sä-si administreze singur bunurile sale si cu ocafia Iurii consimtamantului 
acestuia la domiciliul sau a declarat cä este de acord cu numirea in calitate de curator a 
petentului pentru incasarea pensiei de handicap, iar din actele depuse la dosar petentul 
este o persoana capabila si responsabila, care poate gestiona leniturile intimatului. 

Asadar, petentui justifica interesul formularii acestei actiuni in justitie si 
ayand in vedere cã indeplineste si conditiile generale prey. de art 180 alin 1 NCC , 
instanta priveste actiunea ca find fondata. 

Asadar, petentul justifica interesul formularii acestei actiuni si avand in 
vedere cã indeplineste si conditiile generale prey. de art 180 aim n 1 NCC, instanta priveste 
actiunea ca find fondata. 

Fata de aceste considerente instanta va admite actiunea si institui curatela pentru 
Mihai Aurel, ya numi curator pe nepotul sau , petentu In cauza. 

Conform art. 182 alin.3 N. Cod Civil ineheierea se va afisa la sediul 
primariei si la sediul instantei. 

PENTRU ACESTE MOTIVE 
IN NUMELE LEG II 

DISPUNE 

Admite cererea avand ca obiect 	curate/a formulata de petent MITROI 
ANDREI CONSTANTIN cu domiciliul in Tecuci 

jud Galati (CNP 	 cu privire la intimatul 	MIHAI 
.AUREL cu domiciliul in Tecuci 	 j ud 
Galati CNP 

Instituie curatela pentru numitul Mihai Aurel. 
Numeste curator pe petentul Mitroi Andrei Constantin in vederea incasarii si 

administrarii drepturilor banesti cc i se cuvin numitului Mihai Aurel ca persoana 
incadrata in grad gray de handicap conform certificatului nr.2074/19.06.2018 emis de 
Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulti-CJ Galati. 

Pune in vedere curatorului desemnat ca are obligatia si exercite mandatul dat prin 
prezenta incheiere cu buna-credinta si numai in interesul numitului Mihai Aurel. 

Va atragem ate* cá datele mentionate in prezentul document se inscriu in cele, prevazute de Legea nr. 677/2001, 

fapt cc contera obligativitatea protejarii, conservarii i folosirii acestora doar in scopul prevazut de loge. 



Dispune afi§area prezentei incheieri la sediul instantei i la sediul Primariei 
Tecuci, jud. Galati. 

Dispune comunicarea prezentei incheieri i curatorului. 
Cu apel in 30 zile de la comunicare, cererea de .apel unnand sä se depuna in caz de 

exercitare la Judecatoria Tecuci. 
Pronuntata in edinta publicL din data de 12.09.2018. 

PRESEDINTE, 	 GREFIER, 
JUDECATOR LUNGOCIA VIORICA GABRIELA 	COCOS BEATRISA 

Ex. 6 
LVG/BT 
12.10.2018 

Va atragem atenlia cã datele mentiotiate in prezentul document se Inscriu in cele prevazute de Legea nr. 677/2001, 
fapt co confera obligativitatea proteffirii, conservaril i folosifil acestora doar in scopul prevazut de lege. 


