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JUDECĂTORIA TECUCI JUDEŢUL GALAŢI 
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NR. 293/324/2019 din 15.02.2019 
fu~Uî ?q ICIPIUL TECUCI 

CĂTRE, 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 

JUDEŢUL GALAŢ I 

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

pronunţată  de Judecătoria Tecuci la data de 14.02.2019, îri dosarul nr. 293/324/2019, 

având ca obiect - instituire curatel ă  pentru intimatul APOSTU ION, cerere formulat ă  de 

petenta APOSTU NECULITA, urmând s ă  cornunicaţi procesul verbal încheiat cu 

prilejulafişării. 

PREŞEDINT, rf: 

Judecător Tănse Valentin 

G1E1IER, 

Ciuciu Beţri  Valentina 
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Dosar nr. 293/324/2019 

ROMÂNIA 
JUDECATORIA TECUCI 

1NCHEIERE 
Şedinţa Camerei de consiliu de la 14 Februarie 2019 

Complet specializat de dreptul familiei şi minori 
Completul de judecat ă  constituit din: 

PREŞEDINTE: judecător Valentin Tănase- pre şedintele instanţei 
Grefier: Beat•ice Valentina Ciuciu 

Pe rol judecarea cauzei civile formulat ă  de petenta Apostu Neculi ţa, cu domiciliul in 
Tecuci, 	 , jud. Galaţi, in contradictoriu cu petent 
Apostu Ion, cu domiciliul in Tecuci, 	 , jud. Galaţ i, 
având ca obiect instituire curatel ă . 

La apelul nominal făcut in şedinţa camerei de consiliu se prezint ă  petenta, lips ă  fiind 
intimatul. 

Procedura legal indeplinit ă . 
S-a făcut referatul cauzei de c ătre grefier care invedereaz ă  stadiul in care se afl ă  

soluţionarea cauzei, dup ă  care: 
Interpelată  fiind, petenta precizeaz ă  că  intimatul este so ţul său ş i nu s-a putut prezenta 

pentru că  este este bolnav netransportabil. Fa ţă  de solicitarea instan ţei de a depune alte acte 
medicale, precizeaz ă  că  a depus ce avea odată  cu cererea int•oductivă . 

Instanţa ia act de preciz ările petentei. 
in baza artl 31 C.p.c instanţa i ş i verifică  competenţa ş i pune in discuţie acest aspect. 
Petenta apreciază  că  instanţa este competenţăşă  soluţioneze c_ererea. 
Instanţa, in temeiul art. 94 alin.1 lit. a şi art.114 alin.1 C.p.c. raportat la art.179 C.civ. 

constată  că  este competent ă  general, material ş i teritorial să  soluţioneze cauza. 
Nemaifiind alte cereri, instan ţa acordă  cuvântul petentei pe cererea formulat ă . 
Petenta solicită  instituirea curatelei pentru so ţul său bolnav pentru tot restul 

Solicită  admiterea cererii, precizând c ă  işi asurnă  obligaţia de a avea permanent grij ă  de acesta. 
Instanţa reţine cauza in pronun ţare. 

INSTAN Ţ A 

Asupra cauzei civile de fa ţă ; 
Prin cererea inregistrat ă  la această  instanţă  sub nr. 293/324/2019, petent Apostu Neculi ţa 

a solicitat in contradictoriu cu i ntimat Apostu Ion instituirea curatelei. 
1n motivarea cereri, in fapt, petentul arat ă  că  este so ţia intimatului ş i solicită  instituirea 

curatelei deoarece acesta, din cauza bolii de care sufer ă, nu poate persona să-şi administreze 
drepturile, să  se reprezinte in fa ţa autorităţilor, să- ş i reprezinte interesele şi nu- şi poate numi un 
reprezentant legal. 

Cererea nu a fost motivat ă  in drept. 
Au fost administrate proba cu Inscrisurile depuse la dosar ş i ancheta socială  la domiciliul 

părţilor. 
Conform anchetei sociale efectuate la locuin ţa părţilor (f. 14) petentul indepline ş te 

condiţiile necesare pentru numirea 1n calitate de curator pentru petent, acesta din urm ă  fiind de 
acord cu numirea unui curator in persoana petentului, so ţia sa. 

Vă  atragem atenţia ca datele men ţionate in prezentul document se fnscriu in cele prevazute de Legea nr. 677/2001, fapt ce 
confera obligativitatea protelarti, conservarit şi folosirit acestora doar in scopul prevazut de lege. 



La termenul din data de 14.02.2019, petentul şi-a manifestat expres acordul de a fi numit 
curator ş i de a avea grij ă  de intimat şi de interesele acestuia. Datorit ă  stării de sănătate a 
intimatului nu a putut fi luat acordul, in mod nemijlocit, de c ătre instant ă . 

Conform art. 178 Cod civil, dacă, din cauza bătrânetii, a bolii sau a unei infirmit ăţi 
fizice, o persoană, de şi capabilă, nu poate, personal, s ă  işi administreze bunurile sau s ă  iş i apere 
interesele in conditii corespunz ătoare şi, din motive temeinice, nu i şi poate numi un 
reprezentant sau un administrator, instanta de tutel ă  poate institui curatela. 

Conform art.182 Cod civil curatela se poate institui la cererea celui care urmeaz ă  a 
fi reprezentat, a rudelor ş i a celor prevăzuti la art. 111 din NCC. 

Instanta conform art.178 alin.1 lit. a Cod civil rap. la  art.180,182 Cod civil constat ă  
că  in cauză  sunt Indeplinite conditiile legale pentru instituirea curatelei in favoarea intimatului 
Apostu Ion, deoarece acesta din cauza handicapului s ău, nu poate, personal să-şi reprezinte 
interesele in conditii corespunz ătoare şi din motive temeinice, nu i şi poate numi un 
reprezentant sau un administrator. 

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

acte de conservare şi de administrare . 
De asemenea va avea urm ătoarele obligatii 
- mandatarul este tinut ă  să  dea socoteală  despre gestiunea sa ; 
- mandatarul este tinut să  indeplineasc ă  personal mandatul, tără  a-şi substitui o altă  

persoană  ,etc in sensul de a reprezenta pe intimat ă  in fata autoritătilor statului; 
Totodată, pune in vedere curatorului desemnat, c ă  are obligatia s ă  exercite mandatul dat 

prin prezenta incheiere, cu bun ă  credintă  şi numai in interesul intimatului. 

PENTRU ACESTE MOTIVE 
iN NUMELE LEGII 

DISPUNE: 

Admite cererea formulat ă  de petent Apostu Neculita, 	 cu 
domiciliul In Tecuci, 	 , • 	 jud. Galati, in 
contradictoriu cu petent Apostu Ion, 	 , cu domiciliul in Tecuci, str. Aleea 
Ştrandului, 	 Galati, având ca obiect instituire curatel ă . 

Desemnează  curator pentru intimat Apostu Ion pe petent Apostu Neculita. 
Pune in vedere curatorului desemnat c ă  are obligatia s ă  exercite mandatul dat prin 

prezenta incheiere cu bun ă  credintă  şi numai in interesul intimatului. 
Prezenta Incheiere se va comunica curatorului, se va afi şa la sediul instantei de tutel ă , 

precum şi la Primăria Tecuci, judetul Galati. 
Cu apel in 30 zile de la comunicare, apelul urmând s ă  se depună  în caz de exercitare la 

Judecătoria Tecuci. 
Pronuntată  in şedinta publică  din data de 14.02.2019. 

PREŞEDINTE-, 	 GREF ER, 

Judecător Tănase Ciuciu Be ţric Valentina 
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Vă  atragem aten ţia că  datele men ţionate în prezentul document se inscriu in cele prevăzute de Legea nr. 677/2001, fapt ce 

conferă  obligativitatea protejării, conservă rii şi folosirii acestora doar in scopul prevăzut de lege. 


