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ROMÂNIA 
JUDECĂTORIA TECUCI JUDEŢUL GALAŢI 

	

ÎNCHEIERE • 	. 	. 
Şedinţa publică  de Ia .06112018 

Complet specializat dreptul familiei şi ininon 	, 
Instanţa constituită  din: 

PREŞEDINTE - CIULEI VALERICA 
GREFIER - CHIRILĂ  FLORENTINA 

La ordine se află  soluţionarea cererii având ca obiect - instituire curatel ă  formulată  de 
petenta ROŞCA PARASCHIVA (CNP- -_) domiciliat ă  în Tecuci str 1 Decembne 
1918 ur 96D B1 B sc 4 ap 75 judeţul Galaţi în contradictoriu cu intimatul RO ŞCA CRISTIAN 
(CNP- LL.. cu acela şi domiciliu. 

La apelu1 nominal a răspuns petenta personal . A lipsit intimatul. 
Procedura de citare este lega1 îndeplinită . 
S-a făcut referatul cauzei de c ătre grefier, care invdereaz ă  instanţei stadiu1 procesual, în 

sensul că  este primul termen de judecat ă  după  repunerea pe rol a cauzei , judecata acesteia fiind 
suspendată  la data de 23.10.2018 conform art. 411 alin.1_ -  ,J]j]in şi faptul că  s-a depus 
referatul de anchetă  socia1ă  de la domiciliul părţilor, după  care: 

Se procedează  la legitimarea petentei în baza c ărţii de identitate prezentat _ 

Instanţa admite cererea de repunere pe rol a cauzei . Conform art. 11 ,1   

competentă  genera1, material şi teritoria1 să judece pricina. 
Interpelată  fîind, petenta arat ă  că  intimatul bolnav este soţul. său . Acesta nu este 

deplasabil , suferind de Boa1a Alzheimer, AVC, hemiparez ă  stângă. Solicită  a fî numită  curator 
pentru intimat în scopul adrninistr ării drepturilor băneşti. Totodată  precizează  că  nu are a1te cereri 
de formulat.  

Nefiind cereri de formulat, excep ţii de ridicat, conform art. 392 .NCPC , declar ă  deschise 
dezbaterile asupra fondului cauzei şi acordă  cuvântul părţilor prezente. . 

Petenta solicit ă  admiterea cererii şi a fl numit curator pentru intimat în, scopul administr ării 
drepturilor băneşti. 	 . 	 . ,. . 

Instanţa, conform art. 394 a1in..1 din NCPC ,declar ă ••  închise dezbaterile şi reţine cauza în 
pronunţare. 	 . 	 . 	. 	. 	 . 

. 	INSTAN Ţ A 	. 	. 	. 

Instanţa,, asupra cererii de instituire curatela formulataîn temeiul art.178 a1in.1 lit.a CC: 
Prin cererea înregistrat ă  la data 13.08.2018 ,petentul RO ŞCA PARASCHIVA, doiniciliaţă  în 

Tecuci, a solicitat instan ţei de tutelă  să  dispună  numirea sa dreptcurator al intimatului - RO ŞCA 
CRISTIAN ,care este holnav, în vederea gestion ării drepturilor băneşti. 

Analizând înscrisi1e ataşate la dosar si in baza concluziilor referatului de ancheta social ă  
efectuat in cauza de c ătre Autoritatea Tutelara, instan ţa de tute1ă, r ţine următoarele: 	* 

Articolul 178 lit. a) NCC prevede c ă, dacă, din cauza bătrâneţii, a bolii $au a unei inflrmităţi 
fizice, o persoană, deşi capabilă, nu poate, persona1, s ă  îşi administreze bunurile sau s ă  îşi apere 
interesele în condiţii corespunzătoare şi, din motive temeinice, .nu î şi poate numi un reprezentant 
sau un admiristrator, instaiiţa de tutelă  poate institui curatela. 

Vă  atragem atenţia că  datele menţionate în prezentul document se înscriu în ce/e prevăzute de Legea nr. 87712001, fapt ce conferă  
obiigatMtatea protejârii, conservării şi foiosirii acestora doar în scopu/prevăzut de /ege. 	 . 



Astfel, în cauza de fa ţă, persoana indicată  pentru a fi numită  curator eLc u prasuana 
responsabilă  şi una dintre puţinele persoane în care intimatul are încredere-so ţia sa, în privinţa sa 
sunt întrunite condiţiile cerute de lege prevăzute în art. 180 CC . Petenta a arătat că  este în măsură  să  
îndeplinească  această  sarcină, iar din înscrisurile ataşate la dosar şi din referatul de anchet ă  socială  
rezultă  că  este aptă  a îngriji un bolnav, fîind clinic sănătoasă . 

In privinţa intimatului, instanţa retine că  prezintă  diagnosticui de Boa1a Alzheimer, conform 
actuhu medical aflat la dosar, este încadrat ă  ca persoana cu grad de handicap (conform 
certifîcatului de iîneadrare in grad de handicap nr 2500 din data de 17 07 2018), are nevoie de sprijin 
si supraveghere permanenta 

Ca atare,l instanţa apreciază  cererea ca fîind fondat ă  ,urrnând a o adniite 
Va institui curatela în favoarea intimatului Ro şca Cristian 
Va desemna curator penlru intimat pe petenta Ro şca Paraschiva, în vederea gestionarii 

drepturilor b ăneşti ce i se cuvin intimatului,în folosu1 acestuia. 
Prezenta se va afi şa la sediul instaâiijLtutellla Primăria mun.Tecuci, se va comunica în 

scris curatorului. 

PENTRU ACESTE MOTIVE 
IN NUMELE LEGII 

DISPUNE 

Adrmte cererea având ca obiect - instituire curatel ă  formulată  de petenta RO ŞCA 
PARASCH1VA (CNP- domiciliată  în Tecuci sir. 1 Decembrie 1918 nr.96D 
B1 B sc 4 ap 75 judeţul Ga1aţi în contradictonu cu intimatul RO ŞCA CRISTIAN (CNP- 

_1) cu acelaşi domiciliu 
Instituie curatela in favoarea intimatului —bo1nav RO ŞCA CRISTIAN - CNP - 

Desemnează  curator pentru intimat pe petenta- so ţie ROŞCA PARASCHIVA ,in vederea 
gestionarii drepturilor b ăneşti ce i se cuvm intimatulut, în folosul acestuia 

Prezenta se va afi şa la. sediul instaiiţei de tutela, Ia Prim ăria mun.Tecuci, se va comunica in 
scris curatorului.. 	• : • 	. 

Executorie. 	 . 
Cu drept de apel in termen de 30 zi1e de la comunicare. 
Cererea de apel se va depune la Judec ătoria Tecuci. 
Pronuntat ă  în şedinţa publica, astăzi ,6 1 1 2018 

Vă  atragem atenţia că  datele menţionate în.prezentul documentse înscriu în cele prevăzute de Legea nr. 67712001, fapt ce conferă  
obligahwtafea protejani conservăni şi foiosini acestora doar in scopulprevazut de lege 


