
ROMÂNIA 
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 
Splaiul Independenţei nr.5, Cod postai 050091, Bucureşti, Sector 4 
SECŢIA A III-A CIVILĂ Şl PENTRU CAUZE CU MINORI Şl DE FAMILIE 

DOSARUL NR. 2202/2/2016 
Materia: Minori şi familie 
Stadiul procesual al dosarului: Fond 
Obiectul dosarului: strămutare a dosarului 
nr.692/299/2014 al Judecătoriei Sectorului 1 
Complet: s3-camera de consiliu nr.7 fond 

Stimată doamnă/Stimate domn, 

vă comunicăm, alăturat, copia hotărârii civile nr. 44/2017, pronuntată la data de 22 Martie 2017, de 
către CURTEA DE APEL BUCUREŞTI SECŢIA A III-A CIVILĂ Şl PENTRU CAUZE CU MINORI Şl DE 
FAMILIE. 

Destinatar: 
SFÎRĂIALĂ IOANA 
sector 1, Bucureşti, str. Ion Bibicescu, 
nr. 3 

COMUNICARE 
HOTARARE CIVILA 

NR. 44/2017 DIN DATA DE 22 Martie 2017 

CL S A B E T A R O Ş U 

L.S. PREŞEDINTE 
(stampila) 

S.R. 17.09.2017 13:39:40, nr comunicare: 1 din 2 



ÎNŞTIINŢARE 

în atenţia SFÎRĂIALĂ IOANA 
având ultim domiciliu în sector 1, Bucureşti, str. Ion Bibicescu, nr. 3 

în conformitate cu art. 163 din Legea 134/2010 privind Codul de procedură civilă, vă înştiinţăm că la data de ora am procedat la 
afişarea prezentei, nefiind îndeplinite condiţiile de înmânare a următoarelor acte de procedură:comunicare hotărâre civilă în legătură cu dosarul cu nr. 
2202/2/2016, aflat pe rolul instanţei CURTEA DE APEL BUCUREŞTI, Secţia a lll-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie cu sediul în Splaiul 
Independenţei nr.5, Cod postai 050091, Bucureşti, Sector 4,, ROMÂNIA. 

Vă comunicăm că sunteţi în drept să vă prezentaţi după o zi de la afişarea prezentei, dar nu mai mult de 7 zile, pentru înmânarea actelor de procedură 
la sediul instanţei CURTEA DE APEL BUCUREŞTI, Secţia a lll-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie, S98, în zilele lucrătoare, între orele 9:00-13:00. 
De asemenea, menţionăm că, în cazul în care, fără motive temeinice, nu vă prezentaţi pentru comunicarea actelor în termenul de 7 zile, actele de procedură 
se vor considera comunicate la împlinirea acestui termen. 

Agent însărcinat cu înmânarea: 

(nume, prenume, funcţia) 
Semnătura: 

Dosar nr. 2202/2/2016, Minori şi familie - Fond Complet: S3-Camera de consiliu nr.7 Fond 

DOVADA DE ÎNMÂNARE 

l n d a t a de Ia o r a subsemnatulţnume p r e m j m e func ţ ia ) având de înmânat 
următoarele acte de procedură: comunicare hotărâre civilă în legătură cu dosarul cu nr. 2202/2/2016 aflat pe rolul instanţei CURTEA DE APEL BUCUREŞTI, 
Secţia a lll-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie cu sediul în Splaiul Independentei nr.5, Cod postai 050091, Bucureşti, Sector 4, , ROMÂNIA, m-am 
deplasat în sector 1, Bucureşti, str. Ion Bibicescu, nr. 3 ultimul domiciliu al numitului/ei SFÎRĂIALĂ IOANA, unde ()actele au fost înmânate destinatarului la 
locaţia desemnată de instanţă, iar acesta a semnat dovada / ()actele au fost înmânate numitului/ei jnume p renume) 

şi acesta/aceasta a semnat dovada / ()actele au fost înmânate destinatarului, care a semnat dovada, în 
locaţia 

Primitor 
Calitatea primitorului: ()destinatar / ()administrator sau portar/înlocuitor 
portar al clădirii / ()funcţionar sau persoană însărcinată cu primirea 
corespondenţei / ()persoană majoră din familie sau care locuieşte cu 
destinatarul / ()altă calitate 
Act de identitate: (tipul, seria şi/sau numărul): 

Semnătura: 

Declarant (persoană care a făcut înmânarea) 
Calitatea declarantului: ()agent însărcinat cu înmânarea / ()funcţionar 
desemnat pentru primirea corespondenţei de către unitatea militară, căpitănia 
portului, administraţia penitenciarului, administraţia aşezământului de asistenţă 
medicală sau socială / ()funcţionar desemnat pentru 
înmânarea actelor procedurale la sediul instanţei 

Semnătura: 

CONFIRMARE DE PREDARE A ACTELOR DE PROCEDURĂ 
în cazurile prevăzute la art. 162 şi art. 163 din Legea 134/2010 privind Codul de procedură civilă 

în data de la ora subsemnatu] agent însărcinat cu înmânarea actelor de procedura 
aferente dosarului cu nr. 2202/2/2016 numitului/ei SFÎRĂIALĂ IOANA la adresa , sector 1, Bucureşti, str. Ion Bibicescu, nr. 3, dosar aflat pe rolul instanţei 
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI, Secţia a lll-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie cu sediul în Splaiul Independenţei nr.5, Cod postai 050091, 
Bucureşti, Sector 4,, ROMÂNIA, am predat actele de procedură numitului/ei în calitate de funcţionar 
desemnat pentru () primirea corespondenţei la unitatea militară/căpitănia portului/administraţia închisorii/administraţia aşezământului de asistenţă 
medicală/socială / () funcţionar desemnat pentru înmânarea actelor procedurale la sediul instanţei 

Predă : Primeşte: 
agent însărcinat cu înmânarea actelor de procedură funcţionar desemnat 
Semnătura: Semnătura: 
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Dosar nr. 2202/2/2016, Minori şi familie - Fond Complet: S3-Camera de consiliu nr.7 Fond 

PROCES-VERBAL DE INMANARE 
în data de la ora subsemnatul(nume p r e n u m e i funcţia) a v â n d de '"mânat 
următoarele acte de procedură: comunicare hotărâre civilă în legătură cu dosarul cu nr. 2202/2/2016 aflat pe rolul instanţei CURTEA DE APEL BUCUREŞTI, 
Secţia a lll-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie cu sediul în Splaiul Independenţei nr.5, Cod postai 050091, Bucureşti, Sector 4,, ROMÂNIA, m-am 
deplasat în sector 1, Bucureşti, str. Ion Bibicescu, nr. 3 ultimul domiciliu al numitului/ei SFIRĂIALĂ IOANA, unde unde am întocmit prezentul proces-verbal din 
următoarele motive: 
()Actele de procedură au fost predate administratorului clădirii/portarului/agentului de pază, numitul/a* 
C.l." seria..., nr Semnătura /( destinatarul sau persoana majoră din familie sau care locuieşte cu destinatarul/administratorul 
clădirii/portarul/agentul de pază, numitul* [ ] a primit actele, dar a refuzat semnarea dovezii de înmânare \ 
[ ] a primit actele, dar nu a putut semna dovada de înmânare deoarece / ()destinatarul sau persoana majoră din 
familie care locuieşte cu destinatarul/administratorul clădirii/portarul/agentul de pază [ ] sunt absenţi \ [ ] refuză primirea actelor, iar actele [ ] au fost depuse la 
cutia poştală \ [ ] în lipsa cutiei poştale, a fost afişată înştiinţarea, iar actele sunt/vor fi depuse la sediul instanţei CURTEA DE APEL BUCUREŞTI, Secţia a lll-a 
civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie / ()actele au fost depuse la căsuţa poştală închiriată / ()m-am aflat în imposibilitatea comunicării actelor de 
procedură şi returnez la instanţa emitentă actele, deoarece: [ ] imobilul a fost demolat \ [ ] imobilul este nelocuibil sau de neîntrebuinţat \ [ ] destinatarul nu mai 
locuieşte la acea adresă \ [ ] alte motive 
Declarant (agent însărcinat cu înmânarea actelor)(nume p r e n u m e fune#t ) Semnătura: 
((Subsemnatul* funcţionar desemnat al instanţei pentru înmânarea actelor procedurale 
specifice instanţelor de judecată, la data de ora declar că ((destinatarul a primit actele, dar a refuzat semnarea dovezii de 
înmânare / ((destinatarul a primit actele, dar nu a putut semna dovada de înmânare deoarece ()returnez 
instanţei emitente actele de procedură, deoarece termenul legal pentru comunicarea actelor s-a împlinit, iar destinatarul sau reprezentantul acestuia nu s-a 
prezentat pentru înmânare. 
*) numele, prenumele, calitatea sau funcţia - după caz; 

**) se completează în situaţia în care înmânarea citaţiei se face potrivit dispoziţiilor art.162 CPC 
Semnătura: 

Data prezentării 
DOVADA/PROCES VERBAL DE ÎNMÂNARE 
Către 
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI, Secţia a lll-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie Oficiul poştal: 

Splaiul Independenţei nr.5, Cod postai 050091, Bucureşti, Sector 4,, ROMÂNIA Recomandata nr.: 

Data înapoierii Data sosirii 

Dosar nr. 2202/2/2016, Minori şi familie - Fond Complet: S3-Camera de consiliu nr.7 Fond Data prezentării 

CONFIRMARE DE PREDARE A ACTELOR DE PROCEDURĂ 
în cazurile prevăzute la art. 162 şi art. 163 din Legea 134/2010 privind Codul de procedură civilă 
Către 
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI, Secţia a lll-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie Oficiul poştal: 

Splaiul Independenţei nr.5, Cod postai 050091, Bucureşti, Sector 4, , ROMÂNIA 
Data înapoierii 

Recomandata nr.: . 
Data sosirii 


