
 

 

DOMNULE PRESEDINTE, 

 

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

etajul ........., apart. ......., in baza delegatiei nr. ..........., chem in judecata si personal la 

interogatoriu pe ................, domiciliat in localitatea ............., judetul str. ............., nr. ........, 

etajul ..........., apart. ........, pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa-l obligati sa-mi 

plateasca suma de ............. lei pe care am fost obligat prin sentinta nr. ............... din .................. 

a Tribunalului ........................ s-o platesc lui .................... din localitatea .............., str. ..........., nr. 

........., pentru a repara prejudiciul cauzat de parat. Cer, de asemenea, cheltuieli de 

judecata si onorariu de avocat. 

 

Motivele actiunii sunt urmatoarele: 

 

In fapt, paratul este angajatul meu ca sofer. In ziua de ............., dupa ce plecase cu 

autocamionul de la garajul intreprinderii si fiind beat, a virat gresit si a daramat gardul 

de la curtea lui ............... Acesta din urma m-a chemat in judecata in temeiul art. 1000, alin. 

3, C. civ., si obligand castig de cauza, am fost obligat prin sentinta nr. .............. din ............. a 

Tribunalului ............... sa repar prejudiciul cauzat in aceste circumstante. 

 

Intrucat este evident ca accidentul s-a produs din culpa paratului si ca urmare a actiunii 

sale proprii, el urmeaza sa raspunda fata de mine. 

 

In drept imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 998 si 999 C. civ. 

 

Inteleg sa ma folosesc de interogatoriul paratului - care urmeaza a fi citat cu aceasta 

mentiune - de proba cu acte si anume de sentinta nr. ............. din ............... a Tribunalului 

................., precum si de proba cu martori pentru care propun pe: 

 

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

etajul ...... apart. ......; 

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

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

 

Depun prezenta actiune precum si copie certificata de pe actul sus-mentionat, in dublu 

exemplar, dintre care unul pentru instanta si altul pentru a fi comunicat paratului. 

 

Semnatura reclamantei, 

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

 

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


