
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 

Destinatar: 
MATASE FLORENTINA(FOSTĂ 
SMITEK) 
BOCŞA, ALEEA PERIAN IOACHIM, 
bl. 1, sc. 1, et. 4, ap. 60, judeţul 
CARAŞ SEVERIN 

DOSARUL NR. 24215/3/2015/a1 
Materia: Minori şi familie 
Stadiul procesual al dosarului: Recurs 
Obiectul dosarului: exequator(recunoasterea 
înscrisurilor si hotărârilor străine) împotriva încheierii 
din 23.09.2015 
Complet: S3-Completul nr.10 Recurs 

emisă la 15 martie 2016 
Stimată doamnă/Stimate domn, 

în legătură cu dosarul având datele de identificare de mai sus, în calitate de Intimat, vă comunicăm 
că în termen de 15 zile de la primirea prezentei comunicări, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a 
mai depune probe şi de invoca excepţii1, aveţi obligaţia de a depune întâmpinarea. Depuneţi 
documentele solicitate şi înscrisurile doveditoare într-un exemplar pentru instanţă şi câte un exemplar 
pentru fiecare parte, cf. art. 150 NCPC 
Conform art. 205 alin. (2) din Legea 134/2010 privind Codul de procedura civilă, întâmpinarea trebuie să 
cuprindă: 
a) numele şi prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa pârâtului ori, pentru persoanele 
juridice, denumirea şi sediul, precum şi, după caz, codul unic de înregistrare sau codul de identificare 
fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului ori de înscriere în registrul persoanelor juridice şi 
contul bancar, dacă reclamantul nu le-a menţionat în cererea de chemare în judecată. Dispoziţiile art. 148 
alin. (1) teza a ll-a sunt aplicabile în mod corespunzător. Dacă pârâtul locuieşte în străinătate, va arăta şi 
domiciliul ales în România, unde urmează să i se facă toate comunicările privind procesul; 
b) excepţiile procesuale pe care pârâtul le invocă faţă de cererea reclamantului; 
c) răspunsul la toate pretenţiile şi motivele de fapt şi de drept ale cererii; 
d) dovezile cu care se apără împotriva fiecărui capăt din cerere, dispoziţiile art. 194 lit. e) fiind aplicabile în 
mod corespunzător; 
e) semnătura. 

Nota: cu copie motive de recurs Stiching Bureau Jeugdzorg Friesland 

1) în afara celor de ordine publică, dacă legea nu prevede altfel 

Comunicare Adresă 

Parafa şefului instanţei, 
(ştampila) 



ÎNŞTIINŢARE 

în atentia MATASE FLORENTINA(FOSTĂ SM1TEK) 
având ultim domiciliu în BOCŞA, ALEEA PERIAN IOACHIM, bl. 1, sc. 1, et. 4, ap. 60, judeţul CARAŞ SEVERIN 

în conformitate cu art. 163 din Legea 134/2010 privind Codul de procedură civilă, vă înştiinţăm că ia data de ora am procedat la 
afişarea prezentei, nefiind îndeplinite condiţiile deînmânare a următoarelor acte de procedură: - în legătură cu dosarul cu nr. 24215/3/2015/a1, 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 muit de 7 zile, pentru înmanarea actelor de procedura 
la sediul Primăriei. 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. 24215/3/2015/a1, Minori şi familie - Recurs Complet: S3-Completul nr. 10 Recurs 

DOVADA DE ÎNMÂNARE 

în data de la ora subsemnatul(nume_ p r e n u m e , f u n c ţ i a ) având de mmanat 

următoarele acte de procedură: -în legătură cu dosarul cu nr. 24215/3/2015/a1 aflat pe rolul Instanţei CURTEA DE APEL BUCUREŞTI, Secţia a lll-a civila şi 
pentru cauze cu minori şi de familie cu sediul în Splaiul Independenţei nr.5, Cod posta! 050091, Bucureşti, Sector 4, , ROMÂNIA, m-am deplasat în BOCŞA, 
ALEEA PERIAN IOACHIM, bl. 1, SC. 1, et. 4, ap. 60, judeţul CARAŞ SEVERIN ultimul domiciliu al numitului/ei MATASE FLORENTlNA(FOSTA SMITEK), 
unde ()actele au fost înmânate destinatarului la locaţia desemnată de instanţă, iar acesta a semnat dovada / () actele au fost înmânate numitului/ei ( n u m e i 

si acesta/aceasta a semnat dovada / () actele au fost înmânate destinatarului, care a 
prenume) T 

semnat dovada, în locaţia 

Primitor 
Calitatea primitorului: ()dest inatar/{ )administrator sau portar/înlocuitor 
portar al clădirii I ()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 / ţ )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 Primăriei 

Semnătura: 

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

în data de la ora subsemnatul agent însărcinat cu înmânarea actelor de procedură 
aferente dosarului cu nr. 24215/3/2015/a1 numitului/ei MATASE FLORENTINAţFOSTĂ SMITEK) la adresa BOCŞA, ALEEA PERIAN IOACHIM, bl. 1, sc. 1, 
et. 4, ap. 60, judeţul CARAŞ SEVERIN, dosar aflat pe rolul instanţei CURTEA DE APEL BUCUREŞTI, Secţia a ll!-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 Primăriei 

Predă : Primeşte: 
agent însărcinat cu înmânarea actelor de procedură funcţionar desemnat 
Semnătura: Semnătura: 
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Dosar nr. 24215/3/2015/a1, Minori şi familie - Recurs Complet: S3-Completul nr.10 Recurs 

.., având de înmânat 
PROCES-VERBAL DE ÎNMANARE 

în data de la ora subsemnatul(nume> prenume, funcţia) 
următoarele acte de procedură: - în legătură cu dosarul cu nr. 24215/3/2015/a1 aflat pe rolul instanţei CURTEA DE APEL BUCUREŞTI , Secţia a lll-a civila 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 BOCŞA, 
ALEEA PERI AN IOACHIM, bl. 1, sc. 1, et. 4, ap. 60, judeţul CARAŞ SEVERIN ultimul domiciliu al numitului/ei MATASE FLORENTIN A(FOSTA SMITEK) , 
unde unde am întocmit prezentul proces-verbai din următoarele motive: 
()Actele de procedură au fost predate administratorului clădirii/portarului/agentului de pază, numitul/a* 
C I.** 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 putui 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 Primăriei / ()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 \ I ] alte motive 

Semnătura: . Declarant (agent însărcinat cu înmânarea actelor)(num6i p r e n u m e i f u n c ţ i a ) 

()Subsemnatur funcţionar desemnat al Primăriei 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: 

DOVADA / PROCES VERBAL DE ÎNMANARE 
Către 
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI, Secţia a lll-a civilă şl pentru cauze cu minori şi de familie 

Data prezentării 

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

Oficiul poştal: 

Recomandata nr.: 

Data înapoierii Data sosirii 

Dosar nr. 24215/3/2015/a1, Minori şi familie - Recurs Complet: S3-Completul nr.10 Recurs Data prezentării 

CONFIRMARE DE PREDARE A ACTELOR DE PROCEDURA 
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 

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

Oficiu! poştal: 

Recomandata nr.: . 

Data înapoierii Data sosirii 


