
DOMNULE PRESEDINTE, 

 

Subsemnatul .......... domiciliat in ........ chem in judecata si personal la interogatoriu pe 

paratul .......... domiciliat in ......... pentru a fi obligat: 

 

1. sa-mi restituie cantitatea de ........ kg fructe, porumb etc. pe care le-a ridicat fara drept 

de pe terenul proprietatea mea sau contravaloarea in suma de ....... lei; 

 

2. sa-mi plateasca suma de ....... lei, reprezentand contravaloarea bunurilor mobile pe 

care mi le-a distrus; 

 

3. sa-mi plateasca suma de ....... lei, reprezentand repararea prejudiciului pe care mi l-a 

cauzat prin neglijenta sa, constand in aceea ca a uitat deschis robinetul la apa si mi-a 

inundat apartamentul, mi-a degradat mobila si o parte din bunurile mobile; 

 

4. sa-mi plateasca suma de ...... lei reprezentand prejudiciul pe care mi l-a cauzat fiul sau 

minor .............., care mi-a spart geamurile de la masina; 

 

5. sa-mi plateasca suma de ...... lei, reprezentand paguba pe care mi-au cauzat-o 

animalele si pasarile sale, care mi-au distrus recolta de porumb, cartofi, legume etc.; 

 

6. sa-mi plateasca suma de ...... lei, reprezentand paguba pe care mi-a cauzat-o prin faptul 

ca zapada de pe acoperisul casei sale, neindepartata la timp, a cazut si mi-a produs o 

grava vatamare a sanatatii si integritatii corporale, invaliditate de gradul II; 

 

7. sa-mi plateasca suma de ...... lei, la care am fost obligat fata de victima ........ prin 

hotararea nr. ....... din ...... a Judecatoriei ....... deoarece paratul a accidentat grav pe victima 

in timp ce conducea masina unitatii, prejudiciul cauzat fiind cel enuntat si pe care l-am 

platit victimei. 

 

Cer, de asemenea, obligarea paratului la plata cheltuielilor pe care le voi face cu 

judecarea acestei cauze. 

 

Motivele actiunii: 

In fapt, la data de ......................................................... 

 

In drept imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 998-999, art. 1000 alin. .... sau art. 

1002 Codul civil. 

 

In dovedirea actiunii inteleg sa ma servesc de interogatoriul paratului ..... care urmeaza a 

fi citat cu aceasta mentiune, de proba cu acte, expertiza tehnica, cercetare locala si de 

martorii .......... 

 

Depun prezenta actiune in dublu exemplar si timbru fiscal in valoare de ..... lei. 

 

Data, 

.............. 

Semnatura reclamantului...................... 

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ............... 



 


