
Cerere tip pentru instituirea tutelei asupra minorului r mas f r ocrotire p rinteasc

  
DOMNULE PRIMAR,     

 Subsemnatul(a) _____________________________________________________ cu domiciliul 
în ______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
posesor B.I./C.I seria _____ nr. _________________ solicit s

 

fiu numit tutore al minorului 
__________________________________ cu domiciliul în ________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
posesor B.I./C.I seria ______ nr. ______________________ r mas f r ocrotire p rinteasc

 

prin 
________________________________________________________________________________ 
  Subsemnatul (a) cunosc îndeaproape situa ia copilului deoarece ___________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Men iuni privitoare la alte persoane apropiate copilului ___________________________________ 
________________________________________________________________________________  
Men ionez c  minorul are urmatoarele bunuri mobile i imobile în proprietate _________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
(se indic

 

actul juridic)   

Alte men iuni ____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________        

Data _____________                Semn tura              

Domnului Primar al Ora ului Ianca



         
                                              Data în fata mea  

PRIM RIA ORA ULUI IANCA                                            Inspector,  
DIREC IA JURIDIC

  
SERVICIUL AUTORITATE TUTELAR

     

DECLARA IE    

Subsemnatul __________________________________________________________ domiciliat în 
______________________________ str. ____________________ nr. _____ bl. ____ ap. ______ , 
jude

 

___________________________ declar pe propria r spundere c  nu m

  

încadrez în nici una 
din  situa iile prevazute în art 117 din Codul familiei.   
Conform art. 117 Codul familiei, NU POATE FI TUTORE:  
a)  minorul sau cel pus sub interdictie;  
b) cel dec zut din drepturile p rintesti sau declarat incapabil de a fi tutore;  
c) cel c ruia i s-a restrâns exerci iul unor drepturi politice sau civile, fie în temeiul legii, fie prin 
hotarâre judec toreasc precum i cel cu rele purt ri;  
d)  cel lipsit, potrivit legii speciale, de dreptul de a alege i de a fi ales;  
e)  cel care, exercit o alt tutel , a fost îndep rtat din aceasta;  
f)  cel care, din cauza intereselor potrivnice cu ale minorului, nu ar putea îndeplini sarcina tutelei.     

Când vreuna din împrejur rile ar tate mai sus se va ivi pe timpul tutelei, m

 

oblig s în tiin ez, în 
cel mai scurt timp, serviciul autoritate tutelar din cadrul Prim riei _____________  
Dau prezenta spre a-mi servi la numirea mea în calitate de tutore al  minorului / bolnavului interzis  
___________________________________________________________        

 Data ___________________            Semn tura tutore,    




