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DISPOZIŢIA Nr. 69 /06.05.2020 

   

      privind numirea unui curator special pentru minorul   Roman Darius Eric      ; 

 

          Primarul orasului Seini d-na Tulbure Gabriela Florica ; 

 

          Avand in vedere adresa nr. 11/04.05.202020   de la Biroul Notarului Public Vacla Cristina 

Maria ,   prin care  solicita    numirea unui curator pentru minorului  Roman Darius Eric  , avand  

CNP ,  domiciliat in oras Seini , str.     , nr.    ,   jud. Maramures . 

          În baza prevederilor art. 229, alin 3 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a 

Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, completat prin Legea nr. 60/2012, conform careia, pana 

la intrarea in vigoare a reglementarilor functionarii instantei de tutela, „ numirea curatorului 

special care il asista sau il reprezinta pe minor la incheierea actelor de dispozitie sau la 

dezbaterea procedurii succesorale se face, de indata, de autoritatea tutelara, la cererea notarului 

public”.  

  În temeiul art.  155 ,  alin.1, lit.d , alin.5,  lit. e  si art. 196,  al. 1 , lit.  b din OUG 57/2019  

privind Codul Administrativ     

DISPUN 

 

            Art.1 Se numeste curator special dna.  Szabo Viorica , avand  CNP  , domiciliata in  oras 

Seini ,str.     , nr. ,     jud. Maramures ,  pentru reprezentarea   minorului   Roman Darius Eric    , 

CNP , la notarul public pentru  semnarea actului  : contract de vanzare cumparare , prin care 

minorul Roman Darius Eric,  avand CNP ,  va cumpara imobilul situat in localitatea Seini, str.  , 

nr. , jud. Maramures constand din: 2100 mp teren intravilan  din CF 51970 Seini, cu  pretul de 

4500 euro pret ce provine de la procuratorul de fonduri dna. Dorca Maria ,pret ce va fi achitat 

integral la autentificarea contractului de vanzare cumparare in numerar. 

                     

  Art.2  Prezenta dispoziţie se comunică :  

 

                     -    Institutiei  Prefectului Judeţului Maramureş;  

-    Directiei  de Asistenta Sociala Seini  ; 

-    D-nei Szabo Viorica  

-    Biroulului  Notarului Public Vacla Cristina Maria  

-    Se publica pe site 

  

 

 

   Avizat pentru  legalitate 

    Secretar general                                                                                                     Primar                                                    

    Danci Gabriela                                                                                       ec. Tulbure Gabriela Florica  
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