
Dosar nr. 12371/302/2013  
Reclamant: Trofin Nicoleta 
Pârât: Jabara M. Soltan  
Obiect: divorţ fără copii  
Solutionat prin sentinţa civilă nr.245/14.01.2014  
„Admite acţiunea. 
Desface căsătoria din vina soţului pârât. 
Cu apel în 30 zile de la comunicare. 
Calea de atac se va depune la Judecătoria Sectorului 5. 
Pronunţată în şedinţa publică, azi, 14.01.2014.”  
 
 

Dosar nr. 18252/302/2013  
Reclamant: Naddafi-Khalil-Abad Violeta Doruţa 

Pârât: Naddafi-Khalil-Abad Behzad 
Obiect: divorţ fără copii  
Solutionat prin sentinţa civilă nr.908/11.02.2014  

„Admite cererea. 
Desface căsătoria din vina reclamantei. 
Reclamanta  va păstra  numele din căsătorie. 

Cu apel în 30 de zile de la comunicare. 
Calea de atac se depune la Judecătoria Sectorului 5..”  
 

Dosar nr. 13074/302/2013  
Reclamant: Ghafoori-Koohsar Camelia Alina 
Pârât: Ghafoori-Koohsar Shapour 

Obiect: divorţ fără copii  
Solutionat prin sentinţa civilă nr.606/28.01.2014  

„Admite acţiunea. 
Desface căsătoria din vina ambilor soţi. 
Reclamanta va reveni la numele dinaintea căsătoriei. 

Cu apel în 30 de zile de la comunicare. 
Calea de atac se va depune la Judecătoria Sectorului 5.”  
 

 

Dosar nr. 16375/302/2013  
Reclamant: Robitu Camelia 
Pârât: Ciuraru Marian Cristian 

Obiect: exercitare autoritate părintească  
Solutionat prin sentinţa civilă nr.2027/01.04.2014  
„Admite cererea. 

Autoritatea părintească asupra  minorului se va exercita de către mama 
reclamantă. 

Stabileşte locuinţa minorului la mamă. 
Obligă pârâtul la plata către reclamantă în favoarea minorului a unei pensii 
de întreţinere în cotă de 1/4 din venitul minim net pe economie cu începere 

de la data introducerii acţiunii şi până la majoratul beneficiarului. 



Cu drept de apel în termen de 30 zile, care se depune la Judecătoria 

Sectorului 5 Bucureşti.”  
 

Dosar nr. 1124/302/2014 

Reclamant: Buia Petruţa 
Pârât: Colţatu Florentina 
Obiect: stabilire pensie de întreţinere 

Solutionat prin sentinţa civilă nr.2235/08.04.2014  
„Admite în parte cererea.  
Obligă pârâta la plata către reclamantă în favoarea minorei  a unei pensii de 

întreţinere în cotă de 1/4 din venitul minim lunar net pe economie, de la 
data introducerii acţiunii, 21.01.2014, şi până la majoratul beneficiarei. 

Respinge capătul de cerere privind obligarea pârâtei la plata pensiei de 
întreţinere de la data naşterii minorei ca neîntemeiat. 
Executorie. 

Cu apel în 30 de zile de la comunicare. 
Calea de atac se va depune la Judecătoria Sectorului 5..”  
 

În dosarul nr. 4862/302/2013 având ca obiect cerere de valoare redusă şi ca pârâtă pe SC Nicica 

Operativ SRL, s-a pronunţat sentinţa civilă nr. 10117/29.11.2013 având următorul conţinut: „Admite în 

parte cererea. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 5627,51 lei, reprezentând contravaloare 

marfă livrată şi neachitată şi suma de 1257,36 lei reprezentând dobânda legală aferentă, calculată 

pentru perioada 06.03.2010-25.02.2013. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 755 lei, cu 

titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxa judiciară de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat 

redus şi onorariu curator. Executorie. Cu apel care se depune la Judecătoria sector 5 Bucureşti în termen 

de 30 de zile de la comunicare.” 

 
Dosar nr. 16470/302/2014 

Reclamant: DOAGĂ-PANAYOTOVA CRISTINA GABRIELA 
Pârât: PANAYOTOV IVAN-DIMITROV 
Obiect: divorţ fără copii 

Solutionat prin sentinţa civilă nr.6750/07.10.2014  
„Admite exceptia inadmisibilităţii cererii.  

Respinge acţiunea ca inadmisibilă, nefiind de competenta instanţelor 
române.  
Cu recurs în 30 de zile de la comunicare.  

Calea de atac se va depune la Judecătoria Sectorului 5.”  
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 



Dosar nr. 9107/302/2014 

Reclamant: STANCU LILIANA 
Pârât: STANCU GEORGE CRISTIAN 

Obiect: divorţ fără copii 
Solutionat prin sentinţa civilă nr.8423/02.12.2014  
„Admite în parte cererea. 

Desface căsătoria încheiată din vina soţului pârât. 

Reclamanta va reveni la numele dinaintea căsătoriei. 

Constată încetarea regimului matrimonial la data de 07.04.2014 

Cu apel în 30 de zile de la comunicare. 

Calea de atac se depune la Judecătoria Sectorului 5.”  

 

Dosar nr. 9465/302/2014  
Reclamant: Siderman Dan 
Pârât: Siderman Lenuţa Emanuela 

Obiect: divorţ fără copii  
Solutionat prin sentinţa civilă nr.8038/18.11.2014  
„Admite în parte cererea.  

Desface căsătoria din vina ambilor soţi.  
Pârâta va reveni la numele dinaintea căsătoriei.  

Cu apel în 30 de zile de la comunicare.  
Calea de atac se depune la Judecătoria Sectorului 5.”  
 

 

Dosar nr. 27195/302/2014  

Reclamant: Bezercu Anamaria Mariana 
Pârât: Nezercu Vasile 

Obiect: divorţ cu copii  
Solutionat prin sentinţa civilă nr.1975/10.03.2015  
„Admite acţiunea precizată.  

Desface căsătoria din vina soţului pârât.  
Reclamanta va reveni la numele dinaintea căsătoriei.  
Autoritatea părintească în privinţa minorei se va exercita de către mama 

reclamantă.  
Stabileşte locuinţa minorei la mamă.  

Obligă pârâtul la plata în favoarea minorei a unei pensii de întreţinere lunare 
în cotă de 1/4 din venitul net lunar, dar nu mai putin de 1/4 din venitul net 
minim pe economie, cu începere de la data introducerii acţiunii, 07.10.2014, 

şi până la majoratul beneficiarei.  
Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.  

Executorie.  
Cu apel în 30 de zile de la comunicare.  
Calea de atac se va depune la Judecătoria Sectorului 5.”  



Dosar nr. 26636/302/2014  

Reclamant: Adiaconiţei Gabriela 
Pârât: Adiaconiţei Constantin 

Obiect: divorţ fără copii  
Solutionat prin sentinţa civilă nr.2983/21.04.2015  
„Admite cererea.  

Desface căsătoria din vina soţului pârât.  
Reclamanta va reveni la numele dinaintea căsătorie.  
Cu apel în 30 de zile de la comunicare.  

Calea de atac se va depune la Judecătoria Sectorului 5.”  
 

 

Dosar nr. 3363/204/2014  

Reclamant: Grigore Georgeta Luminiţa 
Pârât: Grigore Emil 
Obiect: divorţ fără copii  

Solutionat prin sentinţa civilă nr.4680/16.06.2015  
„Admite cererea.  

Desface căsătoria din vina soţului pârât.  
Reclamanta va reveni la numele dinaintea căsătoriei.  
Cu apel în 30 de zile de la comunicare. 

Calea de atac se va depune la Judecătoria Sectorului 5.”  
 

 

Dosar nr. 663/338/2014  

Reclamant: Şalaru Cerasela 
Pârât: Şalaru Gabriel 
Obiect: divorţ fără copii  

Solutionat prin sentinţa civilă nr.2655/07.04.2015  
„Admite cererea.  
Desface căsătoria din vina ambilor soţi.  

Reclamanta va păstra numele din căsătorie.  
Cu apel în 30 de zile de la comunicare.  

Calea de atac se va depune la Judecătoria Sectorului 5.”  
 

Dosar nr. 1889/279/2014  
Reclamant: Sava Iulian Vasile 

Pârât: Sava Monica Nicoleta 
Obiect: divorţ cu copii  

Solutionat prin sentinţa civilă nr.3773/19.05.2015  
„Admite în parte cererea de chemare în judecată. 
Desface căsătoria din vina soţului reclamant. 

Pârâta va reveni la numele dinaintea căsătoriei. 
Stabileşte locuinţa minorului la bunica paternă. 



Exercitarea autorităţii părinteşti asupra minorului se va face exclusiv de 

către tată. 
Obligă pârâta  la plata în favoarea minorului a unei pensii de întreţinere în 

cotă de 1/4 din venitul net lunar, dar nu mai putin de 1/4 din venitul minim 
net pe economie lunar, cu începere de la data introducerii acţiunii, 
03.03.2014, şi până la majoratul beneficiarului. 

Executorie. 
Respinge cererea de obligare a pârâtei la plata  cheltuielilor de judecată ca 
neîntemeiată. 

Cu apel în 30 de zile de la comunicare.  
Calea de atac se va depune la Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti.”  
 

 

Dosar nr. 2499/279/2014  
Reclamant: Racariu Luiza Marta 
Pârât: Buftea Daniel 

Obiect: divorţ cu copii  
Solutionat prin sentinţa civilă nr.4208/02.06.2015  

„I: Admite în parte cererea. 
Desface căsătoria  din vina soţului pârât. 
II. Admite excepţia necompetenţei generale a instanţelor române pe capetele 

de cerere privind răspunderea părintească. 
Respinge capetele de cerere privind răspunderea părintească ca nefiind de 
competenţa instanţelor române. 

Obligă pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 1400 lei cu titlu de 
cheltuieli de judecată. 

Cu apel în 30 de zile de la comunicare. 
Calea de atac se va depune la Judecătoria Sectorului 5.”  
 

 

Dosar nr. 33843/302/2014  

Reclamant: Mitulescu Viorel 
Pârât: Bilan Gabriela 

Obiect: stabilire program vizitare minor  
Solutionat prin sentinţa civilă nr.4676/16.06.2015  
„Admite în parte  cererea de chemare în judecată. 

Încuviinţează ca reclamantul să aibă legături personale cu minorul în afara 
domiciliului acestuia de pe teritoriul României, în prima şi a treia săptămână 
din fiecare lună, de sâmbătă de la ora 11,00 până duminica la ora 18,00; o 

săptămână în vacanţa de iarnă, în anii pari cea cuprinzând Crăciunul şi în 
anii impari cea cuprinzând Revelionul; în vacanţa de Paşti, de sâmbătă ora 

11,00 până marţi la ora 18,00, în anii pari; precum şi două săptămâni în 
vacanţa de vară, în concediul reclamantului; cu obligaţia pentru reclamant 
de a lua şi aduce copilul de la/la domiciliul mamei din Municipiul Bucureşti.  

Reclamantul va putea lua legătura cu minorul prin reţeaua internet in 
perioadele in care acesta se afla la parata, indiferent daca se afla in tara sau 



in afara tarii, cu respectarea cerinţelor privind programul de activitati 

scolare/extrascolare ale minorului precum si programului de odihna al 
acestuia, joia, între orele 21,00-21,30, ora României, scop în care, în 

perioada indicată pârâta va asigura accesul minorului la un terminal cu 
conexiune internet. 
Executorie. 

Cu apel în 30 de zile de la comunicare. 
Calea de atac se depune la Judecătoria Sectorului 5.”  
 

 

Dosar nr. 10056/180/2014  
Reclamant: Diaconu Irina Elena 
Pârât: Diaconu Nicu 

Obiect: divorţ cu copii  
Soluţionat prin sentinţa civilă nr.5893/01.09.2015  
„Admite cererea. 

Desface căsătoria din vina soţului pârât. 
Pârâta va reveni la numele avut anterior căsătoriei. 

Respinge capetele de cerere referitoare la răspunderea părintească şi 
obligaţia de întreţinere privind pe minor ca nefiind de competenţa instanţelor 
române. 

Obligă pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 2000 lei cu titlu de 
cheltuieli de judecată. 
Cu apel în 30 de zile de la comunicare. 

Calea de atac se va depune la Judecătoria Sectorului 5.”  
 

Dosar nr. 11259/302/2015  

Reclamant: Rizea Luminiţa 
Pârât: Jbara Fares 
Obiect: divorţ fără copii  

Soluţionat prin sentinţa civilă nr.7038/06.10.2015  
„Admite excepţia necompetenţei generale. 

Respinge acţiunea ca nefiind de competenţa instanţelor române. 
Cu recurs în 30 zile de la comunicare. 
Calea de atac se depune la Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti.”  
 

Dosar nr. 10846/245/20154 
Reclamant: Mitidoi Laura Oana 
Pârât: Mitidoi Nicolae 

Obiect: exercitare autoritate părintească pe calea ordonanţei preşedinţiale  
Soluţionat prin sentinţa civilă nr.7318/13.10.2015  

„Admite excepţia perimării cauzei. 
Constată perimată cererea de chemare în judecată.  
Cu recurs în 5 zile de la pronunţare. 

Calea de atac se va depune la Judecătoria Sectorului 5.”  
 



Dosar nr. 131/315/2014 

Reclamant: Chirică Daniela 
Pârât: Chirică Vasile 

Obiect: divorţ cu copii  
Soluţionat prin sentinţa civilă nr.6807/29.09.2015  
„Admite cererea de chemare în judecată precizată. 

Desface căsătoria din vina soţiei reclamante. 
Reclamanta va reveni la numele dinaintea căsătoriei. 
Autoritatea părintească în privinţa minorei se va exercita de către mama 

reclamantă. 
Stabileşte locuinţa minorei la mamă.         

Obligă pârâtul la plata în favoarea minorei a unei pensii de întreţinere lunare 
în cotă de 1/4 din venitul minim net pe economie al  ţării de reşedinţă,  cu 
începere de la data introducerii acţiunii, 08.01.2014,  şi până la majoratul 

beneficiarei. 
Executorie. 

Cu apel în 30 de zile de la comunicare.”  
 
 

Dosar nr. 5513/302/2015 
Reclamant: Muşat Emilia 
Pârât: Muşat Costel 

Obiect: divorţ fără copii  
Soluţionat prin sentinţa civilă nr.7731/27.10.2015  

„Respinge cererea ca nesusţinută. 
Cu apel în 30 zile de la comunicare. 
Cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 5.”  

 
Dosar nr. 2831/302/2015 

Reclamant: David Tiron Oltiţa 
Pârât: David Tiron Vasile 
Obiect: divorţ fără copii  

Soluţionat prin sentinţa civilă nr.7730/27.10.2015  
„Admite cererea. 
Desface căsătoria din vina soţului pârât. 

Reclamanta va reveni la numele avut anterior căsătoriei. 
Cu apel în 30 de zile de la comunicare. 

Calea de atac se va depune la Judecătoria Sectorului 5.”  
 
Dosar nr. 18853/200/2014 

Reclamant: Călugău Camelia Lenuţa 
Pârât: Călugăru Marius Marian 
Obiect: divorţ fără copii  

Soluţionat prin sentinţa civilă nr.7725/27.10.2015  
„Admite cererea. 

Desface căsătoria din vina soţului pârât. 
Reclamanta va reveni la numele avut anterior căsătoriei. 
Cu apel în 30 de zile de la comunicare. 

Calea de atac se va depune la Judecătoria Sectorului 5.”  



Dosar nr. 5992/302/2015 

Reclamant: Balint Mioara 
Pârât: Balint Cristian Mihai 

Obiect: divorţ fără copii  
Soluţionat prin sentinţa civilă nr.7732/27.10.2015  
„Admite cererea de chemare în judecată. 

Desface căsătoria din vina soţului pârât. 
Reclamanta va reveni la  numele dinaintea căsătoriei. 
Autoritatea părintească în privinţa minorelor se va exercita exclusiv de către 

mama reclamantă. 
Stabileşte locuinţa minorilor la mamă.         

Obligă pârâtul la plata către reclamantă în favoarea minorilor a unei pensii 
de întreţinere în cotă de 1/3 din venitul net lunar, dar nu mai puţin de 1/3 
din venitul minim lunar net pe economia ţării de reşedinţă, câte 1/6 pentru 

fiecare minoră, începând cu data introducerii acţiunii, 02.04.2015, şi până 
la majoratul beneficiarelor. 

Ia act de renunţarea reclamantei la judecata capătului de cerere privind 
autorizarea părăsirii teritoriului României 
Cu apel în 30 zile de la comunicare. 

Calea de atac se va depune la Judecătoria Sectorului 5.”  
 

 

 


