
 

 

DOMNULE PRESEDINTE, 

 

Subsemnatul .................. (numele si prenumele reclamantului), domiciliat in localitatea 

................ judetul .............., str. .............., nr. ......., etajul ........., apart. .........., chem in judecata pe 

............ domiciliat in localitatea ................ judetul ..............., str. ................. nr. ........, etajul ........, 

apart. ........, pentru ca prin hotararea ce veti pronunta dupa ascultarea delegatului 

autoritatii tutelare de pe langa Consiliul Local al ..............., sa desfaceti infierea fiului meu 

firesc ................. (numele si prenumele infiatului), de catre numitul parat, infiere ce a fost 

incuviintata de sus-mentionata autoritate tutelara prin decizia sa nr. .............. din ..............., 

si sa dispuneti anularea actului de nastere intocmit cu ocazia infierii si anularea 

mentiunii facute in consecinta pe actul constatator al nasterii firesti. 

 

Motivele actiunii sunt urmatoarele: 

 

In fapt, prin decizia nr. ............. din ............. a autoritatii tutelare de pe langa Consiliul Local 

al ................ s-a incuviintat infierea numitului meu fiu de catre parat. Aceasta incuviintare 

a fost data fara a mi se cere consimtamantul, care, in conformitate cu legea, era 

indispensabil. In acelasi timp, conditiile morale si materiale pe care subsemnatul le pot 

oferi pentru buna educare si dezvoltare a copilului sunt cu mult mai avantajoase decat 

cele pe care le poate oferi paratul. 

 

In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 80, 82 si 83 din Codul familiei. 

Inteleg sa ma folosesc de dovada cu acte, si anume de certificatul constatator al nasterii 

fiului meu si de dosarul cu lucrarile de incuviintare ale infierii pe care va rog sa 

dispuneti a fi aduse de la autoritatea tutelara, precum si de dovada cu martori, pentru 

care propun pe: 

 

1. ...................... (numele si prenumele martorului), din localitatea ............, judetul ............, str. 

.................. nr. ....., etajul ......, apart. .......; 

2. ....................., din localitatea ............., judetul ........., str. ................., nr. ......, etajul ......, apart. 

.......; 

3. ....................., din localitatea .............., judetul ........., str. ..............., nr. ......, etajul ......., apart. ........ 

 

Depun prezenta actiune, precum si copie certificata de pe actele pe care inteleg sa le 

folosesc, in trei exemplare, dintre care unul pentru instanta si celelalte doua pentru a fi 

comunicate paratului si autoritatii tutelare. 

 

Semnatura reclamantului, 

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

 

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


