
ROMÂNIA
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI
Splaiul Independenţei nr.5, Cod postal 050091, Bucureşti, Sector 4
SECŢIA A IV-A CIVILĂ

Destinatar:
PENTELEEV VICTOR - JUDECĂTOR
IN CADRUL JUDECĂTORIEI
SECTOR 3
sector 3, Bucureşti, Strllfov, nr. 6

DOSARIJL NR. 5431212020
Materia: Civil
Stadiul procesual al dosarului: Fond
Obiectul dosarului: pretenţfl daune morale -

Complet: S4-Completul.21 F

Comunicare Adresă
emisă Ia 25 iunie 2020

Stimată doamnălStimate domn,

in legătură cu dosarul având datele de identificare de mai sus, in calitate de Pärât, vă comunicăm că in
termen de 25 zile de Ia primirea prezentei comunicări, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a mai
depune probe şi de invoca excepţii1 aveţi obhgaţia de a depune lntâmpinarea. Depuneţi documentele
soticitate şi înscrisurile doveditoare intr-un exemplar pentru instanţă şi câte un exemplar pentru fiecare parte,
cf. art. 150 NCPC
Conform art. 205 aIm. (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 on, pentru persoanele
juridice, denumirea şi sediul, precum şi, după caz, codul unic de inregistrare sau codul de identificare fiscată,
numărul de inmatniculare in registrul comerţului on de inscriere in registrul persoanelonjuridice şi contul bancar,
dacă reclamantul nu le-a menţionat in cererea de chemare In judecată. Dispoziţiile art. 148 aIm. (1) teza a Il-a
sunt aplicabile in mod corespunzător. Dacă pârâtul locuieşte in străinătate, va arăta şi domiciliul ales in
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 Ia toate pretenţiile şi motivele de fapt şi de drept ale cererh;
d) dovezile cu care se apără impotriva fiecărui capăt din cerere, dispoziţhle art. 194 lit. e) fund aplicabile in mod
corespunzător;
e) semnătura.

Nota: Cu copia cererii de chemare în judecată care, v-a mai fost comunicată Ia data de 4.06.2020

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

instanţei, — semnătta yrelierulul,
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ÎNŞTIINŢARE

în atentia PENTELEFV VICTOR - JUDECĂTOR ÎN CADRUL JUDECĂTORIEI SECTOR 3
avánd ultim domicfliu in sector 3, Bucureşti, Str,llfov, nr. 6

in conformitato Cu art. 163 din Logoa 134/2010 privind Codul do procedură civilă, vä înştiinţăm că Ia data do ora am procodat Ia
afişarea prezontoi, nofiind indoplinito cond~tJiIo do inrnânaro a următoarelor acte do procodură: adrosa, in logătură Cu dosarul Cu nr. 543/2/2020, aflat pe rolul
instanţei CURTEA IDE APEL BUCUREŞTI, Secţia a IV-a civilă cu sodiul in Splalul lndepondonţei nr.5, Cod postal 050091 Bucuroşti, Sector 4, , ROMANIA.

Vă comunicăm că sunteţi în dropt să vă prozontaţi după 0 zi do Ia afişarea prozontoi, dar nu mai mult do 7 zilo, pentru inmânaroa actolor do procedură Ia
sodiul instanţoi CURTEA IDE APEL BUCUREŞTI, Secţia a IV-a civilă, SlOG, in zilole lucrătoaro, intro orole 9-13. IDe asomenoa, rnenţionăm că, in cazul in caro,
fără motivo torneinico, flu vă prezontaţi pontru cornunicaroa actelor in termonul do 7 zile, actole do procedură so vor considora comunicato Ia impliniroa acostui
tormen.

Agent insărcinat cu înmänaroa
(flume, prenume, funcţia)

Semnătura

Dosar nr. 543/2/2020, Civil - Fond Complet: S4-Completul.21 F

DOVADA DE INMÂNARE

In data do a ora subserfiflatul(flume, preflume, funcţia având do inmánat
următoarelo acto do procodură: adrosa, in logătură cu dosarul cu nr. 543/2/2020 aflat po rolul instanţoi CURTEA DE APEL BUCUREŞTI, Socţia a IV-a civilă cu
sediul in Splaiul Indopondonţei nr.5, Cod postal 050091, Bucuroşti, Soctor4, , ROMANIA, rn-am doplasatin sector 3, Bucuroşti, Str.llfov, fir. 6 ultimul domiciliu al
numitului/oi PENTELEEV VICTOR - JUDECATOR IN CADRUL J’JDECATORIEI SECTOR 3 , undo ( )actole au fost inmânato dostinatarului Ia locaţia dosoninatä
do instanţă, jar acosta a somnat dovada / () actolo au fost inmânato nurnitului/oi (flume, prenume şi
acosta/acoasta a semnat dovada / () actolo au fost inrnănato dostinatarului, caro a somnat dovada, in Iocaţia

Primitor
Calitatea primitorului: ()dostinatar / ( )administrator sau portar/inlocuitor
portar al clădirfl / ( )funcţionar sau porsoană insărcinată cu primiroa
corospondonţei/ ( )porsoană majoră din farnilio sau caro locuieşto cu
destjnatarul / ( )altă calitato
Act do idontitato: (tipul, soria şi/sau nurnărul)

Semnătura

Doclarant (porsoană care a făcut inmánarea)
Cal itatoa doclarantului: Qagont insărcinat cu inmânarea / ( )funcţionar dosomnat
pentru primiroa corospondonţoi do cătro unitatoa militară, căpitănia portului,
administraţia ponitonciarului, administraţia aşozământului do asistonţă med jcală
sau socială / ( )funcţionar dosomnat pontru inrnânaroa
actolor procoduralo Ia sodiul instanţoi

Somnătura

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

In data do Ia ora subsemnatul agent insărcinat Cu inmâr’area actolor do procodură
aforento dosarulul cu nr. 543/2/2020 numitului/ei PENTELEEV VICTOR - JUDECATOR IN CADRUL JUDECATORIEI SECTOR 3 Ia adresa soctor 3, Bucuroşti,
Str.Ilfov, fir. 6, dosar aflat p0 rolul instafiţoi CURTEA DE APEL BUCUREŞTI, Socţia a IV-a civilă cu sodiul in Splaiul Indopendonţoi nr.5, Cod postal 050091,
Bucuroşti, Soctor 4, , ROMANIA, am prodat actolo do procodură numitului/ei in calitate do funcţionar
deseninat pontru Qprimiroa corospondonţei Ia unitatoa militară/căpitănia portului/administraţia inchisorii/adniinistraţia aşezămántului do asistonţă
mod icală/socială / () funcţionar desomnat pentru inmânaroa actolor procodurale Ia sodiul instanţoi

Predă
agent insărcinat Cu inrnănarea actelor do procedură
Semnătura’

Primeşte
funcţionar desomnat
Somnăturr

U. 25(16.2021)11 37 31. iii çuIIlulu~arc



Josar nr. 543/2/2020, Civil - Fond Complet: 84-Completul.21 F

PROCES-VERBAL DE ÎNMÂNARE
data de Ia ora subsemnatuitnume prenume, functia avănd do inmănat

rmătoarolo acte do procedură: adresa, in logătură cu dosarul Cu flí. 543/2/2020 allat pe rolul instanţei CURTEA DE APEL BUCUREŞTI , Secţia a IV-a civilă Cu
ediul in Splaiul Independenţoi nr.5, Cod postal 05â091, Bucureşti, Sector 4, , ROMÄNIA, rn-am deplasat in sector 3, Bucureşti, Str,Ilfov, nr. S ultimul domiciliu al
umitului/ei PENTELEEV VICTOR - JUDECATOR IN CADRUL JUDECATORIEI SECTOR 3, undo undo am intocmit prezentul proces-vorbal din urmätoarele
~otive:
)Actole do procodură au fost predate administratorului clădirii/portarului/agontului do pază, numitul/a*
eria..., nr Semnătura / ( )destinatarul sau persoana majoră din familie sau care locuioşto cu destinatarul/administratorul
lädirii/portarul/agentul do pază, numitul* [Ja primit actele, dar a rofuzat soninarea dovozil do inmânaro \ [] a
nut actolo, dar nu a putut sornna dovada do înmânaro dooaroco / ( )dostinatarul sau porsoana majoră din familie
are locuioşto Cu destinatarul/administratorul clădirii /portarul/agentul do pază [) sunt absenţi \ [] rofuză primirea actolor, ian actolo [] au fost dopuso a cutia
oştalá \ [] in lipsa cutioi poştalo , a fost afişată inştiinţaroa, ian actelo sunt/vor Ii dopuse Ia sodiul instanţoi CURTEA DE APEL BUCUREŞTI, Secţia a IV-a civilă /
)actolo au fost dopuse Ia căsuţa poştală inchiniată / ( )m-ani aflat în imposibilitatea comunicărH actolor do procedură şi returnoz Ia instanţa omitentă actolo,
eoarece: [) imobilul a fost demolat ‘[1 imobilul esto nolocuibil sau do neîntrobuinţat \ [] dostinatarul nu mai locuieşto Ia acea adrosă \ [] alte motive

eclarant (agent insărcinat cu inmânaroa actelor)(nume prenume, funcţia Semnătura-
)Subsemnatu funcţionar dosomnat al instanţei pontru inmânaroa actelor procodurale specifico
istanţolor de judocată, a data de ora declar că ( )destinatarul a primit actele, dar a rofuzat semnarea dovezii do inmânare / ()
estinatarul a primit actele, dan nu a putut semna dovada do inmănaro dooareco Qroturnoz instanţei omitonto actolo
e procodură, dooaroce tormenul legal pentru comunicaroa actolor s-a implinit, lar destinatarul sau reprozontantul acestuia nu s-a prezentat pontru înmânaro.
numele, prenumele, calitatea sau funCţia - după caz;

) Se completează in situaţia in Care ínmănarea citaţiei Se face potrivit dispoziţiilor art.162 CPC
Somnătura’

Data prezentării)OVADA I PROCES VERBAL DE INMANARE
ătre
URTEA DEAPEL BUCUREŞTI, Socţia a V-a civilă Oficiul poştal’

plaiul lndependenţoi nr,5, Cod postal 050091, Bucureşti, Sector 4,, ROMANIA Rocomandata nr.’

Data înapoienii Data sosiri

osar nr. 543/2/2020, Civil - Fond Complet: S4-Completul.21 F Data prezontării

ONFIRMARE DE PREDARE A ACTELOR DE PROCEDURA
icazurile prevăzute Ia art. 162 şi art. 163 din Legea 13412010 privind Codul de procedură civilă

URTEA DE APEL BUCUREŞTI, Secţia a IV-a civilă Oficiul poştal’

laiul lndopendenţoi nr.5, Cod postal 050091, Bucureşti, Soctor4, , ROMANIA Rocomandata nr.’
Data înapoierii Data sosirii


