Actiunea pentru reclamarea intretinerii de catre fiu pana la sfarsitul
vietii parintelui reclamant
- Model DOMNULE PRESEDINTE,
Subsemnatul ................. (numele şi prenumele reclamantului), domiciliat în localitatea
..............., judeţul ..............., str. ............, nr. ......., etajul ......, apart. ......, chem în judecată
şi personal la interogatoriu pe fiul meu ..................... (numele şi prenumele pârâtului),
domiciliat în localitatea ............., judeţul .........., str. ................., nr......., etajul ......., apart.
......., pentru ca prin hotararea ce veţi pronunţa să-l obligati să-mi plătească o pensie de
intretinere în valoare de ... lei cu începere de la data de ............ până la sfarsitul vietii
mele.
Motivele acţiunii sunt următoarele:
În fapt ,
Subsemnatul am ........ ani fiind, deci, la o vârstă la care nu mai pot munci, sunt bolnav de
o maladie .................. şi nu am nici un fel de venit. Dimpotrivă, fiul meu are un salariu de
.... lei lunar, nu are copii şi este necăsătorit. Totuşi, îmi refuză orice ajutor, cu toată
obligaţia morală şi legală pe care o are de a mă întreţine.
În drept ,
Îmi întemeiez cererea pe dispozitiile art. 86, 93 şi 94 din Codul familiei.
Înţeleg să mă folosesc de proba cu interogatoriul pârâtului - care urmează a fi citat cu
această menţiune - şi de proba cu acte, şi anume de certificatul constatator al naşterii
mele, de certificatul constatator al naşterii pârâtului şi de certificatul asupra stării sanatatii
mele. Vă rog, de asemenea, să cereţi, pe cale oficială, de la întreprinderea la care lucrează
pârâtul, relaţii asupra salariului pe care îl primeşte el.
Depun prezenta actiune, precum şi copii de pe actele sus-menţionate, în dublu exemplar,
dintre care unul pentru instanta şi celălalt pentru a fi comunicat pârâtului.
Semnătura reclamantului,
DOMNULUI PREŞEDINTE AL ...........................

*** Prezentul act are caracter informativ. Pentru a putea intra in posesia formei juridice
finale a acestuia, ne puteti contacta la e-mail: office@stiintejuridice.ro

