Speța nr. 2
Locație (denumirea și CRRNPAH Călinești, com. Florești, jud. Prahova
adresa centrului)
Echipa CRJ care
colectat speța

a Clara Mitar, Florentina Vîrtej

Data colectării

08.09.2016

Beneficiarul speței

☐ Beneficiar al centrului
☐ Angajat al centrului

Speța

Beneficiarul X se află internat în centrul CRRPAH
Călinești din anul 1991, fiind pus sub interdicție în anul
2014 și numit tutore fratele său.
Mama beneficiarului a decedat în anul 1998, moment la
care s-a deschis succesiunea, iar bunurile avute de
aceasta au revenit soțului supraviețuitor și celor 2 fii,
beneficiarul și fratele său. Personalul cu care am
discutat nu știe ce s-a întâmplat cu bunurile
proprietatea beneficiarului de pe urma mamei sale, dacă
s-a făcut vreun partaj sau nu, în posesia cui se află acum
acestea.
Din cele declarate de psihologul centrului, ar fi decedat
și tatăl beneficiarului, la dosar nefiind însă vreo copie de
pe certificatul de deces care să certifice acest fapt. Nu se
știe când a decedat tatăl beneficiarului, dacă s-a deschis
succesiunea de pe urma acestuia, ce s-a întâmplat cu
bunurile și care este procedura pentru ca beneficiarul să
intre în posesia moștenirii care i se cuvine.
Din certificatul de moștenitor de pe urma mamei sale,
rezultă că aceasta avea în proprietate (împreună cu tatăl
beneficiarului) o construcție și mai multe terenuri.

Soluție

Beneficiarul prin tutore va întreprinde acțiuni în
vederea identificării situației bunurilor moștenite de la
mamă. Certificatul de moștenitor conține informații cu
privire la bunurile mobile și imobile moștenite, numărul
și calitatea moștenitorilor și cotele care le revin din
aceste bunuri.
Se va contacta biroul notarial care a emis certificatul de
moștenitor pentru informații cu privire la împărțeala
moștenirii (partajul definitiv).
Ulterior, în cazul în care există informații certe cu

www.crj.ro

privire la decesul tatălui, tutorele va realiza următoarele
demersuri pentru beneficiar:
-

Primăria de la ultimul domiciliu al tatălui pentru
obținerea unui Certificat de deces (duplicat). În
vederea obținerii duplicatului se vor depune
următoarele documente:
o

Act de identitate beneficiar (copie conformă
cu originalul);

o

Certificat de naștere (copie conformă cu
originalul);

o

Decizia de punere sub interdicție (copie
conformă cu originalul);

o

Hotărârea de numire a tutorelui (copie
conformă cu originalul);

o

Timbru fiscal în valoare de 4 lei;

o

Cerere tip (Anexa 1)

Ulterior, tutorele cu sprijinul CRJ va contacta un birou
notarial care se va ocupa de dezbaterea moștenirii.
În funcție de implicarea tutorelui, care este și fratele
beneficiarului (moșenitor legal alături de beneficiar), se
va evalua dacă sunt incidente acțiuni/inacțiuni care pot
impune îndepărtarea tutorelui (se va analiza dacă
tutorele săvârşeşte un abuz, o neglijenţă gravă sau alte
fapte care îl fac nedemn de a fi tutore, precum şi dacă nu
îşi îndeplineşte în mod corespunzător sarcina.)
Domeniu

Egalitate şi nediscriminare

Tip serviciu

Consultanță în vederea facilitării accesului la justiţie a
persoanelor cu dizabilităţi instituţionalizate sau în risc
de instituţionalizare prin furnizarea de răspunsuri şi
soluţii juridice
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ANEXA 1
Înregistrat nr……..

Verificat identitatea solicitantului
Ofiţer de stare civilă din …….………….…

DOMNULE PRIMAR
Subsemnatul(a)………………….……………………..fiul
(fiica)lui…….………….….
………………………………………….,domiciliat
in
………………………………….
………………………………nr.…….., etj…….ap……..jud…………..……….., posesor al
……...nr….…………….eliberat de Politia………………..,
în
calitate
de
tutore
al
___________________,
defunctului/defunctei____________ prin prezenta,

în

calitate

Solicit
eliberarea
CERTIFICATULUI
DE
numitului(ei)…………………………………………………...…,
în .....................…………………..………….jud…………….… la data de ……….…………….. .
Fiul lui …………………………………. şi al ………………………………………
…………………………………., str. ………………………., nr. ……., ap. …..

cu

si

al
str./satul
B.I./C.I.
seria
de

fiu/fiica

DECES

ultimul

al/a

al
decedat(ă)

domiciliu

în

Solicit certificatul de DECES în calitate de tutore al fiicei/fiului defunctului/defunctei pentru a-i servi la
deschiderea succesiunii.
Menţionez faptul că vechiul certificat de deces a fost …………………..…………
(FURAT, PIERDUT, DISTRUS )
în următoarele împrejurări………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Vă solicit respectuos să îmi transmiteți răspunsul la adresa Centrului, respectiv:
C.R.R.N.P.A.H. Călinești - str. Principală, nr. 153, Com. Florești, sat Călinești, Jud.
Prahova, cod poștal: 107255
Data ……………………..

SEMNĂTURA
……………..….………………

Eliberat certificat de deces
Seria…….nr. ……………..……
Am primit certificatul solicitat,
Data…………….…
Ofiter de stare civila,

SEMNĂTURA
………………………………….

……………………………
Domnului primar al ........................., Jud. .....................
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