
Primarul orasului Seini 
 

 

DISPOZIŢIA Nr. 89/30.06.2020 

   

     privind numirea unui curator special pentru minora   Madaian Ariana Andreea;    

 

          Primarul orasului Seini d-na Tulbure Gabriela Florica ; 

 

          Avand in vedere adresa nr. 149/29.06.2020   de la Biroul Notarului Public 

Balgaradean Zoie  ,   prin care  solicita    numirea unui curator pentru minora  

Madaian Ariana Andreea   , avand  CNP. 

          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 dl Donca Calin Ioan   , avand  CNP, 

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

reprezentarea   minorei    Madaian  Ariana Andreea    , CNP, la notarul public la 

succesiunea defunctului Madaian Mircea Ovidiu .    

 Masa succesorala se compune din ½ parte din imobilul : teren intravilan 

categoria de folosinta curti-constructii cu suprafta de 543 mp(de sub numar 

cadastral 251773) edificat cu casa de locuit regim de inaltime S+P, constructie 

demolata partial (de sub numar cadastral 251773 C1), situat in, strada,  nr.,judet 

Cluj,inscris in Cartea Funciara nr. 251773 CLUJ NAPOCA (CF vechi nr. 147525-

Cluj Napoca , numar topografic vechi 424). 

  

Succesibili ai defunctului   fiind: 

 

- minorul Madaian Dan Adrian, legatar 

- Madaian Ariana Andreea, legatar 

- Madaian Cristina Maria,legatar 

- Madaian Sorin Mihai , legatar 



- Madaian Mircea Daniel ,legatar 

- Madaian Mircea Liviu,fiu 

- Madaian Sorin Vasile,fiu 

          

 

  Art.2  Prezenta dispoziţie se comunică :  

 

                  -    Institutiei  Prefectului Judeţului Maramureş;  

-    Directiei  de Asistenta Sociala Seini  ; 

-    D-l Donca Calin Ioan  

-    Biroulului  Notarului Public Balgaradean Zoie 

-    Se publica pe site 

   

 

  Avizat pentru  legalitate 

    Secretar general                                                                               Primar                                                    

    Danci Gabriela                                                             ec. Tulbure Gabriela Florica  
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