F. Modele de cereri privind acordarea ajutorului public judiciar:
Sursă: portal.just.ro
Către Tribunalul / Judecătoria ___________________
Stimate domnule președinte,
Subsemnatul/a __________________ CNP ____________, domiciliat/ă în _______________,
Tel./e-mail ___________________, în calitate de__________________, în dosarul nr._____
al _______________, având ca obiect __________________________________, cu termen
de judecată la data de _____________________vă solicit să-mi încuviințați
Ajutorul public judiciar prevăzut de O.U.G. nr.51/2008, în sumă de …………………. lei, pentru:*
 Asistență prin avocat
 Plata onorariului de expert, traducător sau interpret;
 Plata onorariului executorului judecătoresc;
 Scutirea, reducerea, eșalonarea ori amânarea plății taxei judiciare de timbru;
 Asistență extrajudiciară prin avocat
Ajutorul public judiciar solicitat îmi este necesar deoarece __________________________
____________________________________________________________________________
Precizez că familia mea, în sensul O.U.G. nr.51/2008 se compune din: ____________________
____________________________________________________________________________
Media veniturilor nete lunare, pe ultimele două luni anterioare formulării prezentei cereri a
fost de __________________ lei pe lună, fiind compuse din: **________________________
____________________________________________________________________________
Cheltuieli lunare ale familiei mele (impozite, contribuții la asigurările sociale, taxe locale,
cheltuieli ipotecare, chirii și costuri pentru întreținere, cheltuieli pentru educație, rate, alte
cheltuieli - ale solicitantului, soțului, persoanelor aflate în întreținere, etc.) sunt:___________
____________________________________________________________________________
În drept invoc dispozițiile Ordonanței de Urgență nr. 51/2008, privind ajutorul public judiciar
în materie civilă, comercială și de contencios administrativ și fiscal.
(După caz - dispozițiile art. 68, din Legea nr. 51/1995, pentru organizarea și exercitarea
profesiei de avocat.)
În dovedirea cererii, anexez următoarele înscrisuri*** ________________________________
____________________________________________________________________________
Declar pe propria răspundere că, informațiile oferite sunt adevărate și complete și îmi
asum obligația de a declara de îndată, autorității competente să soluționeze cererea, orice
schimbări survenite în situația mea financiară.
Declar pe propria răspundere că în ultimele 12 luni am mai beneficiat de ajutor public
judiciar, sub formă de ____________________, în cuantum total de _____________________
Am luat la cunoștință despre împrejurarea că, în cazul pierderii procesului, cheltuielile de
judecată ale părții adverse vor fi puse în sarcina mea, precum și despre posibilitatea de a fi
obligat la restituirea sumelor de care voi beneficia cu titlu de ajutor public judiciar, în cazul în
care se va constata ulterior că am formulat prezenta cerere cu rea-credință, prin ascunderea
adevărului cu privire la situația materială reală a familiei mele.
Locul și data întocmirii
Semnătura
__________________
__________________
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Se va bifa căsuța corespunzătoare.
Se vor menționa orice venituri periodice cum ar fi salarii, onorarii, rente, indemnizații, chirii, profit din activități
comerciale sau activități independente
***
Se vor atașa: - copii de pe actele de identitate ale tuturor membrilor familiei, copii de pe certificatele de naștere
ale copiilor minori sub 14 ani, adeverințele privind veniturile membrilor familiei - pe ultimele două luni, eventual
dovada lipsei oricăror venituri, adeverințe privind continuarea studiilor pentru copiii aflați în întreținere care au
împlinit 18 ani, înscrisuri privind cheltuielile lunare - chitanțe, facturi, ordine de plată
Notă: Includerea unor informații false sau incomplete poate avea consecințe legale, iar cererea pentru asistența
judiciară gratuită poate fi respinsă. Această cerere nu are efect asupra termenului de introducere a unei acțiuni în
justiție.

*

**

DECLARAȚIE
Subsemnata ……., domiciliată în localitatea……., str……, nr. …, bl. ….., sc…….., et……,
ap….., județ/sector……, identificată cu BI/CI/Pas……seria….nr….. emis de ……la data de
……........, având CNP…..........................…. și născută la data de …..............….… în….............…..,
DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE
că NU AM / AM MAI beneficiat de ajutor public judiciar în ultimele 12 luni, în forma ………
în dosar nr………al instanței …… în cuantum de……… și că informațiile oferite sunt
adevărate și complete asumându-mi obligația să declar de îndată, autorității competente să
soluționeze cererea, orice schimbări survenite în situația mea financiară.
Cunosc prevederile art. 17, alin. 2 din OUG nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în
materie civilă.
Data
Semnatura
__________________
__________________

Model pentru desemnarea unui avocat în procesul privind emiterea unui ordin de protecție,
solicitarea trebuie depusă odată cu cererea privind emiterea ordinului de protecție.
Către: Tribunalul / Judecătoria ___________________
DOMNULE PREȘEDINTE,
Subsemnata ..............................., domiciliată în .............., Sector ..........., str. ..............., nr. ..........., bl.
........, sc. ........, et. ......., ap. ........, identificată cu CI/BI/Pas seria ..... nr. ............, CNP ..............................,
în calitate de reclamantă în prezenta cauză ce are ca obiect emiterea unui ordin de protecție
vă solicit ca în temeiul art. 6 lit. e), art. 27 alin. 3 din Legea 217/2003 republicată să
admiteți cererea privind acordarea de asistență juridică gratuită prin avocat.
Nume și prenume
__________________

Data
__________________
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Model pentru desemnarea unui avocat ales – care să fie înscris în Registrul de asistență judiciară
al baroului din județul unde urmează să fie depusă cererea- care să asigure reprezentarea în
procesul privind emiterea unui ordin de protecție:
Către: Tribunalul / Judecătoria ___________________
DOMNULE PREȘEDINTE,
Subsemnata ...................................., domiciliată în ......................, Sector ......, str. .......................,
nr. ..........., bl. ......., sc. ....., et. ...., ap. ....., identificată cu CI/BI/Pas seria ....., nr. ...............,
CNP .................................., în calitate de reclamantă în prezenta cauză ce are ca obiect emiterea
unui ordin de protecție vă solicit ca în temeiul art. 6 lit. e), art. 27 alin. 3 din Legea 217/2003
republicată coroborat cu art. 6 lit. a) din OUG 51/2008 privind ajutorul public judiciar
în materie civilă să admiteți cererea privind acordarea de asistență juridică gratuită prin
avocat ales și anume d-na avocat înscrisă în REGISTRUL DE ASISTENȚĂ JUDICIARĂ al Baroului
………………….. – (numele).........................– tel...................................
Nume și prenume
__________________
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Data
__________________

