
PRIMARUL ORASULUI SEINI  

 

 

DISPOZIŢIA Nr. 189 
   
 

     privind numirea unui curator special pentru minorul Berende William Vasile   ; 
 

          Primarul orasului Seini d-na Tulbure Gabriela Florica ; 
 
          Avand in vedere adresa nr. 297/18.12.2020   de la Biroul   Notarului Public  Balgaradean 
Zoie  ,   prin care  solicita    numirea unui curator pentru minorul  Berende William Vasile   , 
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 dna Cseh Nicoleta Daniela     , avand  CNP  , 
domiciliata  in Seini   , str.  nr., ap.    jud. Maramures  ,  pentru reprezentarea   minorului Berende 
William Vasile      , CNP, la notarul public pentru : 

- incheierea actului de lichidare a regimului comunitatii legale in dosarul succesoral 
51/2020 ; 

-  la succesiunea defunctului sau tata Berende Vasile Viorel  ; 
 
Masa succesorala se compune din : 
 

- Parti sociale in cadrul Societatii Comerciale WILLY FENSTER SRL , cu sediul in 
Seini,str., nr. ap. jud. Maramures ,inscris la ORC Maramures sub J24/115/2007,CUI 
20632397 

- Pensie privata la AEGON PENSII PRIVATE  
 
Succesibili ai defunctului  fiind: 
 

- minorul Berende Willian Vasile , fiu 
- minora Berende Mara Maria,fiica 
- Berende Linda Loredana , sotie 

 



 
                   
   
Art.2  Prezenta dispoziţie se comunică :  
 
                  -    Institutiei  Prefectului Judetului Maramures;  

-    Directiei  de Asistenta Sociala Seini  ; 
-    D-nei Cseh Nicoleta Daniela 
-    Biroului Notarului Public   Balgaradean Zoie 
-    Se publica pe site 

    

 

Seini la 30.12.2020 
 

 

 

 Avizat pentru  legalitate, 
    Secretar general,                                                                                 Primar  ,                                                  
    Danci Gabriela                                                             ec. Tulbure Gabriela Florica  

 

 

 


