
 

 

DOMNULE PRESEDINTE, 

 

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

........, etajul ........., apart. .........., chem in judecata si personal la interogatoriu pe ............ 

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

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

santurile facute pe terenul sau din localitatea ................, judetul ..............., str. ......................, nr. 

........., nr. carte funciara ................, nr. topografic ................, santuri care agraveaza servitutea 

de scurgere a apelor naturale, existenta in favoarea fondului paratului si in sarcina 

terenului meu din localitatea ....................., judetul .................., str. .............., nr. ........, nr. carte 

funciara .........., nr. topografic ............. Cer, de asemenea, cheltuieli de judecata si onorariu 

de avocat. 

 

Motivele actiunii sunt urmatoarele: 

 

In fapt, prin asezarea celor doua fonduri, terenul subsemnatului este supus unor 

servituti de scurgere a apelor naturale de pe terenul paratului. In mod normal, numai o 

parte din aceste ape se scurg pe terenul meu, restul orientandu-se catre alte terenuri 

invecinate sau ramanand pe terenul paratului. In aceasta situatie, paratul s-a crezut 

indreptatit sa sape santuri pe terenul sau, adunand si indrumand toate apele naturale 

spre terenul meu, ceea ce imi provoaca mari pagube, intrucat in caz de ploaie, terenul 

meu se gaseste in intregime sub apa. 

 

In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 578, alin. 3 C. civ. 

 

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

mentiune - de cercetarea la fata locului, de proba cu acte, si anume de contractul de 

vanzare-cumparare autentificat de sub nr. .......... din .............., 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 reclamantului, 

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

 

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


