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Pe rol judecarea cauzei Minori şi familie privind pe reclamant V  A  
L  şi pe pârât V  Ş  D , pârât V  N , pârât 

V  F , având ca obiect divorţ 
Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică de la data de   28.05.2020, fiind consemnate în 

încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când 

instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a dispus amânarea pronunţării pentru data de 
04.06.2020 şi ulterior pentru astăzi,  11.06.2020, când a hotărât următoarele:  

 
          INSTANŢA 

            

            Asupra cauzei civile de faţă:  
  Prin cererea înregistrată pe rolul instanţei la data de  data de 13.05.2019, sub nr. 

12941/215/2019,  reclamanta V  A -L  a chemat în judecată pe paratul V  
Ş  D , solicitand desfacerea căsătoriei din vina paratului; reclamanta să-şi păstreze 
numele dobandit în timpul căsătoriei, acela de „Ve ”;  locuinţa minorei V  I -

A  născută la 2005, să fie stabilită la bunica paternă V  N ; autoritatea 
părintească să fie exercitată de ambii părinţi precum şi obligarea paratului la plata pensiei de 

întreţinere pentru minoră, la venitul minim pe economie; cu cheltuieli de judecată. 
 În motivarea acţiunii, reclamnata a arătat că în fapt,  s-a căsătorit la 2006, iar din 
căsătorie a rezultat minora V I -A  născută la 2005. 

 De fiecare dată cand încerca să discute cu paratul pentru a remedia situaţia dintre soţi, 
pentru a menţine căsnicia şi a rezolva ruptura apărută, paratul nu numai că refuza, dar era şi 

foarte sfidător la adresa ei şi toate bănuielile ei nu ar fi altceva decat „paranoia”. 
 La toate aceste cuvinte jignitoare şi insulte se mai adaugă şi faptul că de cele mai multe 
ori rămane indiferent şi fără replică pentru ca în final să părăsească discuţia şi să plece din 

locuinţă.Atitudinea lui faţă de ea nu avea nici o motivaţie. 
 Reclamanta a menţionat că a depus toate eforturile pentru a-şi păstra căsnicia şi familia. 

 Paratul voia să pună capăt căsniciei de acum 2 ani, referindu-se la faptul că ea nu mai era 
de acord cu deciziile şi dorinţa lui ca ea să facă mai mulţi bani, muncind în Italia, fiind singura 
care muncea şi întreţinea familia. 

 Paratul nu a introdus acţiunea de divorţ pentru că încă mai avea nevoie de bani de la ea, 
ştiind că dacă va formula acţiunea de divorţ, ea nu îl mai sponzoriza. 

 Mai mult, pe reţelele de socializare – facebook paratul avea ca status – singur, lucru pe 
care nu i l-a reproşat niciodată. 
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 Între soţi au paărut nepotriviri de ordin fiziologic pe care nu a putut să le remedieze din 
cauza atitudinii paratului. 

 Parataul are o atitudine rece şi indiferentă faţă de ea, nu mai locuiesc împreună şi i-a spus 
că nu îl mai interesează persoana ei. 

 Mai mult, paratul are o relaţie extraconjugală de aproximativ 10 luni cu o persoană mult 
mai tanără, ei s-au afişat în public şi faţă de reclamantă, relaţia acestora fiind ştiută de toate 
cunoştinţele lor.Prin aceasta paratul are o lipsă de respect faţă de ea şi faţă de fiica lor, deşi ea a 

încercat să o protejeze, să nu fie afectată. 
 Toate aceste discuţii, neînţelegeri şi nepotriviri sunt situaţii care fac ca relaţiile de familie 

să fie grav şi iremediabil vătămate.Neînţelegerile şi nepotrivirile dintre părţi sunt atat fizice cat şi 
morale. 
 În aceste condiţii, deşi ea a fost singura care a încercat remeidierea situaţiei, raporturile 

conjugale sunt grav şi iremediabil vătămate, continuarea căsătoriei fiind vădit imposibilă.  
 Reclamanta a precizat că sumele de bani luate ca împrumut de parat, nu erau cheltuiţi în 

folosul familiei sau al casei, erau doar pentru el şi plăcerile lui. 
 Avand în vedere că poartă de peste 13 ani  acest nume şi este cunoscută în societate sub 
această identitate, consideră că se impune să-şi păstreze numele de „V ” în continuare. 

 Reclamanta a invocat practica judiciară în cuprinsul acţiunii ei. 
 Minora dispune în locuinţa buniiclor paterni de cameră proprie, beneficiază de 

supraveghere şi atenţie pe toată durata zilei, asigurandu-i copilului tot confortul în sprijinul unei 
educaţii corepsunzătoare. 
 Reclamanta a precizat că atat părinţii ei cat şi bunica sunt de acord ca locuinţa minorei să 

fie stabilită la bunica patenră V Ni , iar exercitarea autorităţii părinteşti să fie 
efectuată de ambii părinţi. 

 De cand a plecat din ţară a anunţat autoritatea tutelară, iar atribuţiile de părinte au fost 
delegate către bunica paternă. 
 În drept, a invocat dispoziţiile art. 373 lit. b C.CIV. 

             În dovedire, a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri şi proba testimonială cu 
martorul P A . 

 La data de  2019 reclamanta a formulat o precizare la acţiune, prin care în 
baza art. 383 alin. 2 C.CIV., a solicitat ca să-şi reia numele purtat anterior căsătoriei, acela de 
„B ”. 

 În baza art. 532 C.CIV., a solicitat obligarea la plata pensiei de întreţinere de la data 
cererii de chemare în judecată. 

În baza art. 258 rap. la art. 255 Cod proc.civ., instanţa a încuviinţat pentru reclamant 

proba cu înscrisuri şi proba testimonială cu  martorul  I  (P ) A  (audiat  la dta de 

2019). 

          Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele: 

            Reclamanta şi pârâtul s-au căsătorit  la data 2006,iar, din relaţiile lor,a  rezultat 
minora V  I -A ,nascuta la data de 2005. 

            Din declaraţia martorului  audiat in cauză ,instanţa reţine că pârâtul  , în anul 2019 , a 
părăsit domiciliul comun ,urmare a relaţiilor de concubinaj pe care le avea cu o altă femeie 
            Instanţa constată că pârâtul nu a respectat obligaţia prev. de art. 309 alin 1  cod civil, 

respectiv , de fidelitate , respect şi sprijin moral. 
           Faţă de acestea ,instanţa reţine că relaţiile de căsătorie sunt grav vătămate din culpa 

exclusivă a pârâtului, iar căsătoria nu mai poate continua. 
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          În baza art. 373 lit. b C. civ., se va dispune desfacerea căsătoriei din vina exclusivă a 
pârâtului. 

          În baza art. 383 alin. 3 C. civ, se va dispune careclamanta  să –şi reia  numele avut anterior 
căsătoriei acela de „B ”. 

Instanţa se va pronunţa şi cu privire la stabilirea domiciliului minorei rezultate  din relaţiile 
părţilor, conform disp. art. 396 ,400 cod civ. având în vedere interesul superior al acesteia . 
        Coroborând probatoriile administrate in cauză,văzând opţiunea minorei,  instanţa apreciază 

că este în interesul acesteia să locuiască la bunicii paterni - V  N  şi V  F . 
          Văzând disp. art. 397 cod civil, se va dispune ca autoritatea părintească să fie exercitată de 

ambii părinţi. 
           Aşa cum arată martorul, chiar dacă foarte rar, pârâta s-a interesat , totuşi, de minore şi a 
trimis pachete şi bani. 

            În baza art. 402 rap. la art.529 şi 530 alin.3 cod civ.  ,reclamanta şi pârâtul vor  fi  obligaţi 
la pensie de întreținere în favoarea minorei ,în cuantum de lei lunar fiecare, ,începând cu 

data introducerii acțiunii -13.05.2019- până la intervenirea unei cauze legale de modificare sau 
stingere a obligaţiei. 
           La stabilirea cuantumului pensiei s-a avut în vedere venitul minim pe economia națională. 

                                                         

                                                         PENTRU ACESTE MOTIVE, 

                                                             ÎN NUMELE LEGII 
HOTĂRĂŞTE 

 

              Admite  acţiunea  precizată, formulată de reclamanta V  A -L , CNP 
,  domiciliată în  C , str. C  bl. , sc. , ap. , jud. D , cu 

domiciliul procesual ales în C , str. C  B  nr. , bl.  sc. , ap. ,  jud. 
D ,    în contradictoriu cu  paraţii V  Ş  D , CNP , cu domiciliul în 
C , str.  ,  nr. , bl.   sc. ,  ap. , jud. D ,  V N , 

CNP  şi V F , născut la 1957,  ambii  cu domiciliul în C , 
str.  ,  nr. , bl.   sc. ,  ap. , jud. D . 

Dispune desfacerea căsătoriei    încheiate sub nr. 09.2006 de Primăria Mun. 
C ,   din vina pârâtului. 

Dispune ca   reclamanta să revină la  numele avut  anterior căsătoriei, acela de " B ".  

Stabileşte domiciliul minorei V  I -A ,  născută la data de 2005, 
la  bunicii paterni- V N  şi V  F .  

Dispune exercitarea autorităţii părinteşti  asupra minorei de ambii părinţi. 
Obligă  părţile  la câte  lei pensie lunară de întreţinere  în favoarea minorei, începând 

cu data introducerii acţiunii- 2019, până la intervenirea unei cauze legale de modificare sau 

stingere  a obligaţiei. 
Cu drept de  apel  în 30 zile de la  comunicare, care se va depune la Judecătoria Craiova.  

Pronunţată, 11.06.2020,  prin punerea  soluţiei la dispoziţia părţilor de grefa instanţei. 
         
 

  PREŞEDINTE,                  GREFIER  
V -V  F                                                                  L  V   

 
Red V.V.F./Tehnored. L.V/4ex. 
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