
                                                      

 

 

CERERE ADRESATĂ INSTANŢEI JUDECĂTOREŞTI 

 

Către: 

Judecătoria _____________________ 

 

Domnule Preşedinte, 

 

Subsemnata/ul (nume ....., prenume .....), CNP 

____________________________, cu domiciliul în ..... 

____________________________________________, solicit citarea în calitate 

de intimat a : 

Numitei/ului_______________________,cu domiciliul în 

_______________________________________, având codul numeric 

personal___________________,  

Întrucât în temeiul dispozițiilor art. 527 și urm. din C. proc. civ., si art 104-

108 din Legea 272/2004, formulez 

 

Cerere de Delegare a Autorității Părintești, 

 

prin care solicit instanţei să încuviințeze cererea subsemnatei/ului de 

delegare a autorității părintești cu privire la fiica/fiul meu 

minor________________________________, în vârstă de __ani, CNP 

___________________________.  

 

În fapt, arăt că: 

 

Subsemnata/ul1, sunt căsătorită cu numitul/a ________________, relație în 

urma căreia a rezultat minora/ul__________________________________, sau  

 

Subsemnata/ul2  am fost căsătorit/ă cu numitul/a ______________________, 

relație în urma căreia a rezultat minora/ul ____________________, în prezent 

fiind divorțat/ă de mama/tatăl copilului, instanța stabilind exercitarea 

autorității părintești în comun/exclusiv pentru subsemnata/ul și locuința 

minorului la mine, prin hotărârea judecătoarească nr___ din_________, 

pronunțată de Judecătoria ___________________, rămasă definitivă la data 

de___________, sau 

 

                                            
1 Se completeaza in situatia copilului provenit din casatorie, casatoria fiind inca valabila. 
2 Se completeaza in cazul copilului provenit din casatorie, parintii fiind in prezent divortati. 



Subsemnata/ul3 am avut o relație de concubinaj cu numita/ul, în urma căreia 

a rezultat minora/ul _________________________________. 

CNP___________________________, care domiciliază alături de 

subsemnata/ul la adresa _______________________________________ 

 

Având în vedere aceste aspecte, doresc să deleg autoritatea părintească 

către4_______________ pe perioada de5 ________, perioadă în care voi pleca 

la muncă în orașul/tara___________________. Doresc să deleg autoritatea 

părintească cu privire la următoarele drepturi6 : 

- __________________________ 

- __________________________ 

- __________________________   

 

Pe perioada deplasării voi putea fi contactat/ă telefonic la nr de tel 

___________sau pe mail _________________. 

Copilul locuiește în prezent la adresa___________________ și va locui în 

continuare alături de _______________________la următoarea adresă 

___________________________________________. 

  

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile: art. 148-151, 530 C.proc.civ. 

si art 104-108 din Legea 272/2004.  

În dovedire solicit proba cu înscrisuri7, depunând următoarele înscrisuri:  

Pentru părinte/părinți 

Copie C.I. subsemnatul/subsemnata; 

Copie certificat de căsătorie; 

Copie certificat de deces al soțului (dacă este cazul); 

Copie hotărâre de divorț nr __ pronunțată de Judecătoria _________, rămasă 

definitivă la data de _____________ (dacă este cazul); 

Copie dovada deplasării în interes de serviciu (dacă există); 

Pentru copil 

Copie certificat de naștere/carte de identitate al/a minorului; 

Adeverință medicala privind starea de sănătate a minorului; 

Pentru persoana indicată pentru a prelua autoritatea părintească 

Copie C.I.; 

Cazierul judiciar; 

Copie adeverinţă de salariat, talon de pensie etc.; 

Copie dovadă spațiu de locuit (în cazul în care minorul se va muta la această 

persoană); 

Adeverință medicală care să ateste dacă este clinic sănătos; 

Declaraţie pe propria răspundere că are /nu are alți copii în întreținere; 

                                            
3 Se completeaza in cazul copilului provenit din relatie de concubinaj. 
4 Se indică ruda căreia dorește să-i fie delegată autoritatea părintească. 
5 Maxim 1 an de zile, 
6 Drepturi ce se doresc a fi delegat.,  
7 Copii certificate pentru conformitate cu originalul, într-un singur exemplar, în funcție de situație. 



       

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, într-un exemplar. 

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă, în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) 

din C. proc. civ. 

 

Data         Semnătura 

 

 



Anexa 4 

Listă orientativă cu documentele necesar a fi incluse în dosarul transmis 

instanței, în vederea nominalizării persoanei care va asigura creșterea și 

îngrijirea copilului pe durata absenței părinților din țară:8 

 

 documente ale părintelui/părinţilor: copie acte de identitate şi de stare 

civilă (certificat de căsătorie),  

 dovada faptului că părintele respectiv exercită singur autoritatea 

părintească (copie hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă de divorţ, 

copie certificat de deces al celuilalt părinte), dacă este cazul,  

 alte acte (dacă acestea există) contract de muncă, permis de muncă care să 

ateste unde va/vor pleca părintele/părinții şi pentru ce perioadă etc. 

 documente de stare civilă ale copilului: copie certificat de naștere/carte de 

identitate, adeverință medicală privind starea de sănătate a acestuia; 

 documente pentru persoana în grijă căreia va rămâne copilul: copie act de 

identitate, cazier judiciar, dovada veniturilor (adeverinţă de salariat, talon de 

pensie etc.), dovada spaţiului de locuit, adeverinţă medicală care să ateste 

dacă este clinic sănătos, o declaraţie pe propria răspundere că are /nu are alți 

copii în întreținere; 

 alte acte doveditoare care pot descrie situația familială sau a copilului, în 

funcție de situație sau la cererea SPAS-ului sau a judecătoriei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
8 Listă orientativă rezultată urmare a cazuisticii înregistrate la nivelul Organizației Salvați 
Copii, în cadrul implementării prezentului proiect (conform practicii SPAS-urilor și instanțelor 
de judecată consultate) 



 

 

 

 

                                                   Către: 

                                           Judecătoria Petrosani 

 

Domnule Preşedinte, 

 

           Subsemnata, BARBUTA IONELA COSTELA, CNP- 2920130204098, cu 

domiciliul în Uricani, Al.Brazilor, bl.D9, ap.22, jud.Hunedoara , 

                               solicit citarea în calitate de intimat a : 

Numitei NAGY LENUTA ,cu domiciliul în orasul Uricani, Al.Brazilor, bl.D9, 

ap.22, jud.Hunedoara, având codul numeric personal 2720921040019, intrucât 

în temeiul dispozițiilor art. 527 și urm. din C. proc. civ., si art 104-108 din 

Legea 272/2004, formulez 

 

Cerere de Delegare a Autorității Părintești, 

 

prin care solicit Instanţei să încuviințeze cererea subsemnatei de delegare a 

autorității părintești cu privire la fiica meu minora BIRLOI BEATRIZ MARIA, în 

vârstă de 3 ani si 7 luni, CNP - 6140419203974.  

 

                                            În fapt, arăt că: 

 

                Subsemnata Barbuta Ionela Costela am avut o relație de concubinaj 

cu numitul,BIRLOI CATALIN în urma căreia a rezultat minora BIRLOI BEATRIZ 

MARIA, CNP- 6140419203974, care domiciliază alături de subsemnata la adresa 

Uricani, Al,Brazilor, bl.D9, ap.22, jud.Hunedoara. 

        Având în vedere aceste aspecte, doresc să deleg autoritatea părintească 

către Nagy Lenuta - bunica, pe perioada de   1 an, perioadă în care voi pleca 

la muncă în  Spania.  

 

          Pe perioada deplasării voi putea fi contactat/ă telefonic la nr de 

tel.0723090512,iar cel din Spania 0034632680449 . 

         Copilul locuiește în prezent la adresa Uricani, Al.Brazilor, bl.D9, ap.22, 

jud.Hunedoara și va locui în continuare alături de  Nagy Lenuta la următoarea 

adresă : Uricani, Al.Brazilor, bl.D9, ap.22, jud.Hunedoara. 

  

           În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile: art. 148-151, 530 

C.proc.civ. si art 104-108 din Legea 272/2004. 

  



             În dovedire solicit proba cu înscrisuri, depunând următoarele 

înscrisuri:  

Pentru părinte/părinți 

Copie C.I.subsemnata; 

 

Pentru copil 

Copie certificat de naștere a minorului; 

Adeverință medicala privind starea de sănătate a minorului; 

Pentru persoana indicată pentru a prelua autoritatea părintească 

Copie C.I.; 

Cazierul judiciar; 

Copie adeverinţă de salariat, talon de pensie etc.; 

Copie dovadă spațiu de locuit (în cazul în care minorul se va muta la această 

persoană); 

Adeverință medicală care să ateste dacă este clinic sănătos; 

Declaraţie pe propria răspundere că are /nu are alți copii în întreținere; 

       

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, într-un exemplar. 

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă, în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) 

din C. proc. civ. 

 

        Data       Semnătura 

        .12.2017 

 

  



                                                   Către: 

                                           Judecătoria Petrosani 

 

Domnule Preşedinte, 

 

           Subsemnata, KACSO DENISA ELENA, CNP- 2950131204095, cu domiciliul 

în Uricani, str.Revolutiei, bl.4, ap.12, jud.Hunedoara , 

                               solicit citarea în calitate de intimat a : 

Numitei HABOCKI MARIA ,cu domiciliul în orasul Uricani, str.Revolutiei, bl.4, 

ap.12, jud.Hunedoara, având codul numeric personal 2541108205687, intrucât 

în temeiul dispozițiilor art. 527 și urm. din C. proc. civ., si art 104-108 din 

Legea 272/2004, formulez 

 

Cerere de Delegare a Autorității Părintești, 

 

prin care solicit Instanţei să încuviințeze cererea subsemnatei de delegare a 

autorității părintești cu privire la fiica meu minora KACSO MONIKA ANDREEA, 

în vârstă de 3 ani si 8 luni, CNP - 6140613055060.  

 

                                            În fapt, arăt că: 

 

Subsemnata KACSO DENISA ELENA  am fost căsătorită cu numitul KACSO ERVIN, 

relație în urma căreia a rezultat minora KACSO MONIKA ANDREEA în prezent 

fiind divorțată de tatăl copilului, instanța stabilind exercitarea autorității 

părintești în comun și locuința minorului la mine, prin hotărârea 

judecătoarească nr. 268 din 01.02.2018, pronunțată de Judecătoria Petrosani, 

rămasă definitivă la data de 01.03.2018. 

 

 

        Având în vedere aceste aspecte, doresc să deleg autoritatea părintească 

către Habocki Maria - strabunica, pe perioada de   1 an, perioadă în care voi 

pleca la muncă în  Austria.  

 

          Pe perioada deplasării voi putea fi contactată telefonic la nr de 

tel.0727106030 . 

         Copilul locuiește în prezent la adresa Uricani, str.Revolutiei, bl.4, 

ap.12, jud.Hunedoara și va locui în continuare alături de  Habocki Maria la 

următoarea adresă : Uricani, str.Revolutiei, bl.4, ap.12, jud.Hunedoara. 

  

           În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile: art. 148-151, 530 

C.proc.civ. si art 104-108 din Legea 272/2004. 

  



             În dovedire solicit proba cu înscrisuri, depunând următoarele 

înscrisuri:  

Pentru părinte/părinți 

Copie C.I.subsemnata; 

 

Pentru copil 

Copie certificat de naștere a minorului; 

Adeverință medicala privind starea de sănătate a minorului; 

Pentru persoana indicată pentru a prelua autoritatea părintească 

Copie C.I.; 

Cazierul judiciar; 

Copie adeverinţă de salariat, talon de pensie etc.; 

Copie dovadă spațiu de locuit (în cazul în care minorul se va muta la această 

persoană); 

Adeverință medicală care să ateste dacă este clinic sănătos; 

Declaraţie pe propria răspundere că are /nu are alți copii în întreținere; 

       

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, într-un exemplar. 

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă, în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) 

din C. proc. civ. 

 

        Data       Semnătura 

     19.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Către: 

                                           Judecătoria Petrosani 

 

Domnule Preşedinte, 

 

           Subsemnata, NADRAG GEORGIANA IONELA, CNP- 2970606203829, cu 

domiciliul în Uricani, localitatea Valea de Brazi,nr.18 jud.Hunedoara , 

                               solicit citarea în calitate de intimat a : 

Numitei NADRAG IONELA ,cu domiciliul în orasul Uricani, localitatea Valea de 

Brazi, nr. 19, jud.Hunedoara, având codul numeric personal 2741013205768, 

intrucât în temeiul dispozițiilor art. 527 și urm. din C. proc. civ., si art 104-

108 din Legea 272/2004, formulez 

 

Cerere de Delegare a Autorității Părintești, 

 

prin care solicit Instanţei să încuviințeze cererea subsemnatei de delegare a 

autorității părintești cu privire la fiul meu minor NADRAG DAVID GHEORGHE , 

în vârstă de 6 luni, CNP - 5180301204095.  

 

                                            În fapt, arăt că: 

 

Subsemnata NADRAG GEORGIANA IONELA  in urma unei relatii am dat nastere  

copilului NADRAG DAVID GHEORGHE  nascut la data de 01.03.2018 fara 

paternitate recunoscuta. Imperuna cu acesta locuim in orasul Uricani, 

loc.Valea de Brazi, nr.18, jud.Hunedoara.   

 

 

         Doresc să deleg autoritatea părintească către Nadrag Ionela - bunica, pe 

perioada de   1 an, perioadă în care voi pleca la muncă în  Anglia.  

 

          Pe perioada deplasării voi putea fi contactată telefonic la nr. de 

tel.0787621232 . 

         Copilul locuiește în prezent la adresa din orasul Uricani, loc.Valea de 

Brazi, nr.19,  jud.Hunedoara și va locui în continuare alături de  Nadrag Ionela 

la următoarea adresă : Uricani, loc.Valea de Brazi, nr.19, jud.Hunedoara. 

  

           În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile: art. 148-151, 530 

C.proc.civ. si art 104-108 din Legea 272/2004. 

  

             În dovedire solicit proba cu înscrisuri, depunând următoarele 

înscrisuri:  

Pentru părinte/părinți 



Copie C.I.subsemnata; 

 

Pentru copil 

Copie certificat de naștere a minorului; 

Adeverință medicala privind starea de sănătate a minorului; 

Pentru persoana indicată pentru a prelua autoritatea părintească 

Copie C.I.; 

Cazierul judiciar; 

Copie adeverinţă de salariat, talon de pensie etc.; 

Copie dovadă spațiu de locuit (în cazul în care minorul se va muta la această 

persoană); 

Adeverință medicală care să ateste dacă este clinic sănătos; 

Declaraţie pe propria răspundere că are /nu are alți copii în întreținere; 

       

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, într-un exemplar. 

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă, în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) 

din C. proc. civ. 

 

        Data       Semnătura 

     10.09.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   Către: 

                                           Judecătoria Petrosani 

 

Domnule Preşedinte, 

 

           Subsemnata, MAFTEI MIHAELA ANDREEA, CNP- 2851208204109, cu 

domiciliul în Uricani, str.1 Decembrie, bl.1, ap.3, jud.Hunedoara , 

                               solicit citarea în calitate de intimat a : 

Numitei MAFTEI MARGARETA ,cu domiciliul în orasul Uricani, str.1 Decembrie, 

bl.1, ap.3, jud.Hunedoara, având codul numeric personal 2680115205682, 

intrucât în temeiul dispozițiilor art. 527 și urm. din C. proc. civ., si art 104-

108 din Legea 272/2004, formulez 

 

Cerere de Delegare a Autorității Părintești, 

 

prin care solicit Instanţei să încuviințeze cererea subsemnatei de delegare a 

autorității părintești cu privire la fiul meu minor LUCA ADRIAN MARIAN, în 

vârstă de 10 ani , CNP - 5080910204093.  

 

                                            În fapt, arăt că: 

 

Subsemnata MAFTEI MIHAELA ANDREEA  am fost căsătorită cu numitul LUCA 

VASILE CRISTIAN, relație în urma căreia a rezultat minorul LUGA ADRIAN 

MARIAN în prezent fiind divorțată de tatăl copilului, instanța stabilind 

exercitarea autorității părintești  și locuința minorului la mine, prin hotărârea 

judecătoarească nr. 6255 din 10.12.2009, pronunțată de Judecătoria 

Petrosani, rămasă definitivă la data de 25.09.2017. 

 

 

        Având în vedere aceste aspecte, doresc să deleg autoritatea părintească 

către MAFTEI MARGARETA - bunica, pe perioada de   1 an, perioadă în care voi 

pleca la muncă în  Austria.  

 

          Pe perioada deplasării voi putea fi contactată telefonic la nr de 

tel.0721344561 . 

         Copilul locuiește în prezent la adresa Uricani, str.1 Decembrie, bl.1, 

ap.3, jud.Hunedoara și va locui în continuare alături de  MAFTEI MARGARETA 

la următoarea adresă : Uricani, str.1 Decembrie, bl.1, ap.3, jud.Hunedoara. 

  

           În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile: art. 148-151, 530 

C.proc.civ. si art 104-108 din Legea 272/2004. 

  



             În dovedire solicit proba cu înscrisuri, depunând următoarele 

înscrisuri:  

Pentru părinte/părinți 

Copie C.I.subsemnata; 

 

Pentru copil 

Copie certificat de naștere a minorului; 

Adeverință medicala privind starea de sănătate a minorului; 

Pentru persoana indicată pentru a prelua autoritatea părintească 

Copie C.I.; 

Cazierul judiciar; 

Copie adeverinţă de salariat, talon de pensie etc.; 

Copie dovadă spațiu de locuit (în cazul în care minorul se va muta la această 

persoană); 

Adeverință medicală care să ateste dacă este clinic sănătos; 

Declaraţie pe propria răspundere că are /nu are alți copii în întreținere; 

       

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, într-un exemplar. 

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă, în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) 

din C. proc. civ. 

 

        Data       Semnătura 

       17.09.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    

                                                   Către: 

                                           Judecătoria Petrosani 

 

Domnule Preşedinte, 

 

           Subsemnata BOBELNICU ROXANA ANAMARIA , CNP- 2960122204111, cu 

domiciliul în Uricani, str.1 Mai, bl.F9, ap.3, jud.Hunedoara , 

                               solicit citarea în calitate de intimat a : 

Numitei Bobelnicu  Maria ,cu domiciliul în orasul Uricani, str.1 Mai, bl.F9, 

ap.4, jud.Hunedoara, având codul numeric personal 2571113185986, intrucât 

în temeiul dispozițiilor art. 527 și urm. din C. proc. civ., si art 104-108 din 

Legea 272/2004, formulez 

 

Cerere de Delegare a Autorității Părintești, 

 

prin care solicit Instanţei să încuviințeze cererea subsemnatei de delegare a 

autorității părintești cu privire la fiica meu minora PANAITE ELIA-MARIA, în 

vârstă de un an si 2 luni, CNP - 6181111204096.  

 

                                            În fapt, arăt că: 

 

                Subsemnata Bobelnicu Roxana Anamaria am avut o relație de 

concubinaj cu numitul,Panaite Alin Mircea în urma căreia a rezultat minora 

Panaite Elia Maria, CNP- 6181111204096, care domiciliază alături de 

subsemnata la adresa Uricani, str.1 Mai, bl.F9, ap.4, jud.Hunedoara. 

        Având în vedere aceste aspecte, doresc să deleg autoritatea părintească 

către Bobelnicu Maria - bunica, pe perioada de   1 an, perioadă în care voi 

pleca la muncă în  Germania.  

 

          Pe perioada deplasării voi putea fi contactat/ă telefonic la nr de 

tel.0736454063 . 

         Copilul locuiește în prezent la adresa din orasul Uricani, str.1 Mai, bl.F9, 

ap.4, jud.Hunedoara și va locui în continuare alături de Bobelnicu Maria  la 

următoarea adresă : Uricani, Al.Brazilor, bl.F9, ap.4, jud.Hunedoara. 

  

           În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile: art. 148-151, 530 

C.proc.civ. si art 104-108 din Legea 272/2004. 

  

             În dovedire solicit proba cu înscrisuri, depunând următoarele 

înscrisuri:  

Pentru părinte/părinți 

Copie C.I.subsemnata; 



 

Pentru copil 

Copie certificat de naștere a minorului; 

Adeverință medicala privind starea de sănătate a minorului; 

Pentru persoana indicată pentru a prelua autoritatea părintească 

Copie C.I.; 

Cazierul judiciar; 

Copie adeverinţă de salariat, talon de pensie etc.; 

Copie dovadă spațiu de locuit (în cazul în care minorul se va muta la această 

persoană); 

Adeverință medicală care să ateste dacă este clinic sănătos; 

Declaraţie pe propria răspundere că are /nu are alți copii în întreținere; 

       

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, într-un exemplar. 

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă, în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) 

din C. proc. civ. 

 

        Data       Semnătura 

      .01.2020 

 



 


