
Dosarul nr.2-1406/2016 (12-2-36542-24052017)

                                                                                                            

          

H O T Ă R Î R E

în numele Legii

dispozitiv

 

 

06 septembrie 2017                                                                                     
mun.Chişinău

 

Judecătoria Chişinău (sediul Ciocana)

în componenţă:

preşedintele şedinţei, judecătorul – Burduh Victor

grefier – Ivasi Tatiana

_____________________________________________________________________

a judecat în şedinţa publică pricina civilă la acţiunea reclamantei, Ababii
xxxxxx,  împotriva  pîrîtului,  Ababii  xxxxxxxx,  privind  desfacerea  căsătoriei,
determinarea domiciliului copilului minor, încasarea pensiei de întreținere a
copilului minor.

          În conformitate cu prevederile art.art. 238-241 Cod de procedură civilă
al Republicii Moldova, instanţa de judecată,

 

h o t ă r ă ş t e :

 

Se admite acţiunea reclamantei, Ababii xxxxxxxx.



Se desface căsătoria între Ababii xxxxxxxși Ababii xxxxxxx, înregistrată la
data de xxxxxxxxîn Primăria Colonița, mun.Chișinău, înscrierea nr.xxxxxxx.

Pentru înregistrarea desfacerii căsătoriei şi eliberarea certificatului de divorţ
în Oficiul de Stare Civilă se încasează la bugetul public de la Ababii
xxxxxxxxxtaxa de stat în mărime de 1000% din cota procentuală fixă calculată
în unităţi convenţionale, eliberînd-o pe Ababii xxxxxxxxde la plata acesteia.

Se determină domiciliul copilului minor, xxxxxxxxxxxxx cu mama acesteia,
Ababii xxxxxxxxx.

Se încasează de la Ababii xxxxxxxx, născut xxxxxxxxx, codul personal
(IDNP) – xxxxxxxxxx, domiciliat mun.Chișinău, s.Colonița, str.xxxxxxxxxx, în
beneficiul xxxxxxxx Ababii pentru întreținerea copilului minor, xxxxxxxxxxxxx
pensie de întreținere în sumă bănească fixă de 2000 (două mii) lei lunar.

Pensia de întreţinere să fie achitată lunar, începînd cu data depunerii cererii în
judecată, – XXXXXXXXX şi pînă la atingerea majoratului copilului minor, Ababii
xxxxxxxxx, născută lxxxxxxxxxxxxxx

Copia hotărârii cu privire la desfacerea căsătoriei, în termen de 3 (trei)
zile de la rămânerea definitivă, se trimite la Oficiul de Stare Civilă Ciocana,
mun.Chişinău.

Se încasează la bugetul public din contul lui Ababii xxxxxxxx, taxa de stat
în mărime de 720 (șapte sute douăzeci) lei pentru capătul de cerere privind
încasarea pensiei de întreținere a copilului minor și, 28 (douăzeci și opt) lei 50
bani, cheltuieli de înştiinţare şi chemare a părţilor în judecată, în total suma de
748 (șapte sute patruzeci și opt) lei 50 bani.

În conformitate cu prevederile art.256 alin.1 lit.a) Cod de procedură
civilă al Republicii Moldova, hotărîrea privind încasarea de la Ababii
xxxxxxxxxa pensiei de întreţinere a copilului minor, xxxxxxxxx, născută la
xxxxxxxxxxxx urmează a fi executată imediat.

Hotărârea este cu drept de atac în ordine de apel la Curtea de Apel
Chişinău în termen de 30 zile de la pronunţare, prin intermediul Judecătoriei
Chişinău (sediul Ciocana).

 

Preşedintele şedinţei,

                  judecătorul                                                          Burduh Victor



 


