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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 

JUDEŢUL GALAŢI 

Conforrn dispoziţiilor NCC, vă  înaintărn alăturat, spre afi şare, încheierea 

pronunţată  de Judecătoria Tecuci la data de 14.02.2019, în dosarul nr. 274/324/2019, 

având ca obiect - instituire tutel ă  pentru rninora PASCU ANDREEA DENISA, cerere 

forrnulată  de petenţii ALDEA NECULAI şi ALDEA ECATERINA, urrnând s ă  

cornunicaţ i procesul verbal încheiat cu prilejul afi şării. 

PREŞEDINTE, 
-. 

Judecăţ r Tănase a1entin 

\\ 

GR FIER, 

Ciuciu BeaVaIentina 
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Dosar nr. 274/324/2019 

ROMÂNIA 
JUDECĂTORIA TECUCI 

iNCHEIERE 
Sedinţa Camerei de consiliu de la 14 Februarie 2019 

Complet specializat de dreptul familiei şi minori 
Completul de judecată  constituit din: 

PRESEDINTE: judec ător Valentin Tănase — pre şedintele instanţei 
Grefier: Beatrice Valentina Ciuciu 

Pe rol judecarea cauzei civile formulat ă  de petenţ ii ALDEA NECULAI şi ALDEA 
ECATERINA, domiciliaţi in Tecuci, 	 , jud. Galaţ i 
in contradictoriu cu intimata minor ă  PASCU DENISA ANDREEA, cu acela.ş i domiciliu, având 
ca obiect curatel ă  special ă  minor. 

La apelul nominal fa'cut in şedinţa camerei de consiliu se prezint ă  petenţii. 
Procedura legal indeplinit ă . 
S-a făcut referatul cauzei de c ătre grefier care invedereaz ă  stadiul in care se afl ă  judecata 

cauzei, dup ă  care: 
Instanţa pune in discu ţie calificarea cererii formulate de peten ţi, respectiv dac ă  aceştia 

solicită  curatela sau tutela minorei Pascu Denisa Andreea. 
Petenţii invedereaz ă  faptul că  minora este nepoata lor dup ă  fiică, ce se află  1n grija 

exclusivă  a acestora, ambii părinţi fiind decedaţi. Precizează  că  nu cunosc dispoziţiile legale 
care să  le confere dreptul de a avea grij ă  de minoră . Solicită  instanţei să  se pronunţe în acest 
sens, respectiv să  aibă  grij ă  de minoră  in continuare aşa cum au avut şi până  in prezent. 

Instanţa, având in vedere susţinerile peten ţilOr constată  că  aeştia solicită  tutela minorei 
şi nu curatela, a şa cum s-a menţionat in cererea formulat ă  iniţial. 

Petentul Aldea Neculai depune la dosar certificatele de cazier judiciar pentru el şi soţia 
sa. 

Petenţii solicită  să  aibă  grij ă  de minoră  ş i precizează  că  işi asumă  toate responsabilit ăţ ile 
privitoare la cre şterea ş i educarea acestea. 

Instanţa invederează  părţilor că  sunt anumite interdic ţii prevăzute de art.113 Cod civil. 
Interpelaţi fiind, petenţii arată  că  nu se află  in niciuna din situaţiile de interdic ţie 

prev. de art.113 Cod civil. 
Petenţii arată  că  se obligă  să  respecte toate dispozi ţiile ş i solicită  instituirea tutelei 

pentru minoră . 
Instanţa constată  că  petenţii nu se află  in niciuna din situaţiile de interdic ţie prev. 

de art.113 Cod civil. 
Apreciind necesar ă  audierea minorei, instanţa procedeaz ă  conform art.119 Cod civil ş i 

fiind ascultată  in camera de consiliu minora a ar ătat că  este de acord ca bunicii s ăi materni să  
fie numi ţi tutori. 

Nemaifiind alte cereri de formulat, instan ţa constată  terminată  cercetarea judec ăţoreasc ă  
ş i acordă  cuvântul petenţilor pe fond. 

Peten ţii solicită  admiterea cererii de instituire tutel ă  pentru minora Pascu Denisa 
Andreea. 

INSTANTA 

Vă  atragem atenţla că  datele menţionate in prezentul document se inscriu in ceie prevăzute de Legea nr, 677/2001, fapt ce 
conferă  obligativitatea protejăril, conservării şi folosirii acestora doar in scopul prevăzut de lege. 



Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată  următoarele: 
Prin cererea înregistrat ă  pe rolul Judecătoriei Tecuci la data de 18.01.2019, sub nr. 

274/324/2019, peten ţii Aldea Neculai şi Aldea Ecaterina au solicitat instituirea curatelei pentru 
intimat minor Pascu Denisa Andreea. 

In motivarea cereri, în fapt, se arat ă  că  sunt bunicii materni ai minorului iar p ărinţii 
intimatului, Pascu Valeric ă  şi Aldea Daniela Monica au decedat la data de 12.11.2007,  respectiv 
la data de 09.01.2019. 

Minora are 12 ani şi locuieşte la peten ţi încă  din 2007, din momentul divorţului 
părinţilor. Se mai arată  că  este necesară  instituirea curatelei pentru ridicarea aloca ţiei de la 
ANPS a pensiei de urma ş  şi reprezentare în fa ţa instituţiilor statului, respectiv înscriere la şcoli 
în toate etapele de înv ăţământ. 

Cererea nu a fost motivat ă  în drept. 
In probaţiune, au fost depuse copii ale c ărţilor de identitate ale peten ţilor, hotărârea prin 

care s-a pronunţat divorţul părinţilor minorului, certificate de deces şi de naştere, cupoane de 
pensle. 

Cererea este scutit ă  de la plata taxei judiciare de timbru conform dispozi ţiilor art. 29 
alin.1 lit. e) din OUG 80/2013. 

Din oficiu instan ţa a dispus efectuarea unei anchete sociale la domiciliul peten ţilor 
(f.19), iar la solicitarea instan ţei petenţii au depus cazier j udiciar. 

Instanţa a încuviinţat şi a administrat proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei ş i 
proba cu ancheta social ă . 

La termenul din data de 14.02.2019, peten ţii au precizat că  solicită  instituirea tutelei, nu 
curateiei cum din eroare au men ţionat în cererea de chemare în j udecat ă  şi au exprimat acordul 
de a fi numiţi în calitate de tutore pentru intimat minor Pascu Denisa Andreea. De asemenea, au 
arătat că  nu se află  în niciuna din situaţiile prevăzute de art. 113 Cod civii. 

Analizând actele şi lucrăriie dosarului, instan ţa reţine următoareie: 
Conform actelor de stare civii ă, intimat minor Pascu Denisa Andreea este fiica lui Pascu 

Valerică  şi Aldea Daniela Monica, ambii p ărinţi fiind decedaţi în prezent, mama ia data de 
08.01.2019, fără  a fi desemnat un tutore. 

Incepând cu anul 2007, minorul Aldea Daniela Monica a locuit la peten ţi, care sunt 
părinţii lui Aldea Daniela Monica, respectiv bunicii minorei. 

Prin cererea care face obiectul prezentului dosar, peten ţii au solicitat instan ţei numirea 
ior în calitate de tutore a intimatului minor Pascu Denisa Andreea. La termenul din data de 
14.02.2019 au arătat că  nu se af1ă  în niciuna din situaţiile prevăzute de art. 113 Cod civil, care 
ar atrage interdic ţia de a fi numit tutore şi sunt apţi, atât din punct de vedere medical cât şi din 
punct de vedere material pentru a putea prelua sarcinile tutelei, fapt care nu a fost contrazis de 
concluziile anchetei psihosociale efectuate în cauz ă . 

Art. 528 Cod procedură  civilă  enumeră  în mod expres şi cu titiu exemplificativ cereriie 
de luare a unor măsuri de ocrotire ca facând parte dintre acele ac ţiuni care se judecă  potrivit 
dispoziţiilor privitoare la procedurile necontencioase. 

Astfel, printr-o cerere de ivare a unei m ăsuri de ocrotire, de şi este nevoie de mij locirea 
instanţei, nu se urmăreşte ,,stabilirea unui drept potrivnic faţă  de o aită  persoană . 

Caracterul necontencios al cererilor privind luarea m ăsurilor de ocrotire este reafirmat şi 
de art. 104 alin. 1 ş i art. 106 alin. 2 din Noul Cod civil. 

Potrivit art. 104 alin. 1 din Noul Cod civil: ,, Orice m ăsură  de ocrotire a persoanei fizice 
se stabile şte numai în interesul acesteia. De asemenea, art. 108 alin. 1 din Noul Cod civil 
prevede c ă : ,,Ocrotirea persoanei f1zice prin tutel ă  se realizează  de către tutore. .. 

Vă  atragem atenţia că  datele men ţionate în prezentul document se înscriu în cele prev ăzute de Legea nr. 67712001, fapt ce 

conferă  obligativitatea protejării, conseivării şi folosirii acestora doar în scopul prev ăzut de Iege. 



Prin urmare, procedura privind instituirea tutelei, inclusiv inlocuirea acestuia, nu are un 
caracter contencios, neurm ărindu-se stabilirea unui drept potrivnic fa ţă  de o altă  persoană, prin 
aceasta urmărindu-se in primul rând protejarea intereselor persoanei fizice. 

Potrivit art. 118 Cod civil, in lipsa unui tutore desemnat, instan ţa de tutelă  nume şte cu 
prioritate ca tutore, dac ă  nu se opun motive intemeiate, o rud ă  sau un afin ori un prieten al 
familiei minorului, in stare s ă  indeplinească  această  sarcină , ţinând seama, după  caz, de relaţiile 
personale, de apropierea domiciliilor, de condi ţiile materiale şi de garanţiile morale pe care le 
prezintă  cel chemat la tutel ă, iar potrivit art. 156 alin. 2 Cod civil, func ţia tutorelui Inceteaz ă  
prin moartea acestuia, prinindep ărtarea de la sarcina tutelei sau prin Inlocuirea tutorelui. 

Având in vedere că  a intervenit decesul p ărinţilor minorei, precum şi faptul că, potrivit 
art. 119 alin. 1 Cod civil, numirea tutorelui se face, cu acordul acestuia, de c ătre instanţa de 
tutelă, instanţa constatând c ă  petenţii şi-au exprimat consimţământul privind numirea lor în 
calitate de tutore pe seama minorului, iar din inscrisurile depuse la dosar rezult ă  că  indeplinesc 
condiţiile pentru exercitarea atribu ţhlor de tutel ă, instanţa va admite cererea şi va dispune 
numirea petenţilor Aldea Neculai ş i Aldea Ecaterina in calitate de tutori pentru intimatul intimat 
minor Pascu Denisa Andreea şi urmând sa aib ă  obligaţiile prevăzute de art. 151-163 Cod civil. 

PENTRU ACESTE MOTIVE, 
iN NUMELE LEGII 

DISPUNE 

Admite cererea formulat ă  şi precizată  de petenţii Aldea Neculai ( 	 ş i 
Aldea Ecaterina 	 ambii cu domiciliul in Tecuci, 

, jud. Galaţi. 
Numeşte in calitate de tutore pentru minorul Pascu Denisa Andreea (CNP 

cudomici1iu1 în Tecuci, 	 , jud. 
Galaţi), pe petenţii Aldea Neculai CNP 	 ş  Aldea Ecaterina CNP 

Prezenta incheiere se va comunica tutorilor Aldea Neculai şi Aldea Ecaterina, 
Serviciului Autoritate Tutelar ă  din cadrul Primăriei Tecuci, şi se va afi şa la sediul Judecătoriei 
Tecuci precum şi la sediul Primăriei Tecuci. 

Cu drept de apel in termen de 30 de zile de la pronun ţare pentru cei care au fost prezen ţi 
la ultima şedinţă  de judecată , şi de la comunicare, pentru cei care au lipsit. in caz de exercitare, 
apelul va fi depus la Judec ătoria Tecuci 

Pronunţată  in şedinţa publică, astăzi, 14.02.2019. 

PRESEDINTE, 

Judecător Tănase Valentin 

Red.TV 
Tehnored.CVB 
7 ex/4 ex com 

. 	
Grefi , 

. 	 âiâiu Be tric Valentina 
'› 
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Vă  atragem atenţia că  datele menţionate in prezentul document se inscriu fn cele prevăzute de Legea nr. 677/2001, fapt ce 
conferă  obligativitatea protejării, conservării ş i folosiril acestora doar in scopul prevăzut de /ege. 


