CĂTRE,
JUDECĂTORIA TIMIȘOARA
INSTANȚA DE TUTELĂ
Subsemnatul/a, _____________________________în calitate de reclamant, cu
domiciliul în Jimbolia, str.______________, nr.______, bl.____, sc.____, ap.____, nr.
telefon._________________, vă rog să dispuneți:

PUNEREA SUB INTERDICȚIE
a pârâtului/ei (bolnavului/ei)_______________________________________, cu domiciliul
în Jimbolia, str.__________________________, nr.______, bl.____, sc.____, ap.____, nr.
telefon._________________, care ESTE/NU ESTE DEPLASABIL.

ȘI NUMIREA TUTORELUI PE SEAMA ACESTUIA
în

persoana___________________________________,

cu

domiciliul

în

Jimbolia,

str.______________, nr.______, bl.____, sc.____, ap.____, nr. telefon._________________,

MOTIVELE ACȚIUNII
In fapt, pârâtul are diagnosticul___________________________________________,
fiind încadrat în gradul de handicap_____________________________________________.
Pâratul nu se poate îngriji singur și nu își poate administra veniturile și proprietațile,
necesitând îngrijire și supraveghere permanentă.
Datorită bolii sale pârâtul nu are discernamântul necesar pentru a-și apăra interesele.

În drept, îmi intemeiez cererea pe dispozițiile art.164 – 170 din Noul Cod Civil.
Vă rog să dispuneți efectuarea cercetărilor pe care le veți socoti necesare și efectuarea
unei expertize psihiatrico – legale, care sa aprecieze capacitatea pârâtului/ei, precum și
audierea martorilor:
1. Nume_______________Prenume___________________,adresa______________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
2. Nume_______________Prenume___________________,adresa______________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,

Întrucât am nevoie de REZOLVAREA URGENTĂ a problemelor bolnavului și
anume_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
vă rog să dispuneți numirea unui CURATOR, conform art.167 din Noul Cod Civil,
pentru îngrijirea persoanei și reprezentarea celui a cărui interdicție a fost cerută prin
această acțiune, precum și pentru administrarea bunurilor acestuia pâna la finalizarea
procesului de punere sub interdicție.

În dovedirea acestei susțineri depun următoarele acte justificative în copie:

-

Acte medicale care atestă diagnosticul bolnavului; certificatul de încadrare în grad
de handicap (dacă este cazul);

-

Acte de stare civilă bolnav și tutore;

-

Acte de proprietate bolnav și tutore (extrasele de carte funciară ale tuturor
imobilelor)

-

Adeverință de venituri sau cupon de pensie bolnav și tutore;

-

Adeverință medicală eliberata de medicul de familie din care să rezulte starea de
sănătate, că nu a fost și că nu este în evidență cu boli psihice;

-

Declarație simpla, neautentificată la notar, din partea soțului sau soției că este de
acord cu desemnarea sa ca și tutore, datată și semnată sub semnătură olografă
(proprie);

-

Acordul scris al tutorelui propus în funcție, datat și semnat sub semnătură olografă
(proprie);

-

Actul unilateral/ contract de mandat încheiat în formă autentică al persoanei alese
de către bolnav în funcția de tutore înainte de a se îmbolnavi, unde este cazul;

-

Ancheta socială întocmită de Autoritatea Tutelară dupa depunerea acțiunii de
punere sub interdicție LA SOLICITAREA INSTANȚEI DE JUDECATĂ;

-

Inventarul cu bunurile bolnavului întocmit odata cu efectuarea anchetei sociale
LA SOLICITAREA INSTANȚEI DE JUDECATĂ;

-

Cazier judiciar pentru tutore.

Depun prezenta cerere în 3 exemplare

Data depunerii
_______________________

Semnatura
_____________________

