Actiunea pentru reducerea pensiei de întretinere
datorata pârâtei pentru intreţinerea minorului
- Model DOMNULE PREŞEDINTE,
Subsemnatul ............................. (numele şi prenumele reclamantului) domiciliat în
localitatea ....................... judeţul ....................., str. .............., nr. ......, etajul ......., apart.
......, chem în judecată şi personal la interogatoriu pe ........................... (numele şi
prenumele pârâtei), domiciliată în localitatea ................. judeţul ................, str. ...............,
nr. ........, etajul ......, apart. ......, pentru ca prin hotărârea ce veţi pronunţa să hotărâţi
reducerea pensiei de intretinere pe care o datorez pârâtei pentru intretinerea fiului nostru
...................... şi la plata căreia am fost obligat prin sentinta nr. ........... din ................. a
............... de la suma de .............. lei lunar la suma de ............ lei lunar.
Motivele actiunii sunt următoarele:
În fapt ,
Prin sentinta sus-menţionată am fost obligat să plătesc pârâtei o pensie lunară de ..............
lei, pentru intretinerea fiului nostru.
Cuantumul pensiei a fost fixat în funcţie de salariul subsemnatului la acea dată, care era
de ............. lei, şi de lipsa de venituri a pârâtei.
Cu începere de la data de ............., însă, subsemnatul primesc un salariu mai mic şi
anume de .................... lei iar pe de altă parte pârâta este în prezent funcţionară, primind
un salariu de ................... lei. Dat fiind că s-a schimbat situaţia de fapt care a dus la
stabilirea cuantumului pensiei, urmează ca acest cuantum să fie reapreciat.
În drept ,
Îmi întemeiez cererea pe dispozitiile art. 94, din Codul familiei.
Înţeleg să mă folosesc de proba cu interogatoriul pârâtei - care urmează a fi citată cu
această mentiune - şi de proba cu acte, şi anume de adeverinţa din care rezultă salariul
meu în prezent. În acelaşi timp, vă rog să obligaţi pe pârâtă să facă dovada veniturilor
sale.
Depun prezenta cerere, precum şi copii de pe adeverinta sus-menţionată, în dublu
exemplar, dintre care unul pentru instanţă şi altul pentru a fi comunicat părătei.
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

