
PRIMARUL ORASULUI SEINI  

 

DISPOZIŢIA NR. 191 

 

privind numirea unui curator special pentru numitul  Moldovan Ciprian Alexandru      

 

Având în vedere: 
 -    adresa nr. 1051/22.12.2020 a  Uniunii Nationale a Notarilor Publici -Societate 
Profesionala Notariala Authenticus  prin care  solicita numirea unui curator pe seama numitului  
Moldovan Ciprian Alexandru  domiciliat in oras Seini , sat  nr.   jud. Maramures  ; 

-   ancheta sociala  nr.13401 /30.12.2020, prin care se propune instituirea curatelei pe seama 
bolnavului Moldovan Ciprian Alexandru și numirea în funcția de curator special a d-nei Ilies 
Ana,  cu domiciliul în mun.  Baia Mare str.  nr. ap. jud. Maramures. 

Ţinând cont de prevederile art.229, alin. ( 3^3 ) din Legea nr.71/2011 privind punerea 
în aplicare a  Codului civil, cu modificările şi completările ulterioare, conform căruia ,, 
Dispozițiile alin. (3^2) se aplică în mod corespunzător și în cazul numirii curatorului special 
prevăzut la art.167 din Codul Civil, astfel: ,,În caz de nevoie și până la soluționarea cererii de 
punere sub interdicție judecătorească, instanța de tutelă poate numi un curator special pentru 
îngrijirea și reprezentarea celui a cărui interdicție a fost cerută, precum și pentru 
administrarea bunurilor acestuia”; 
              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 d-na Ilies Ana ,     CNP , domiciliata in Mun. Baia Mare 
,  str.     nr. Ap.   pentru reprezentarea numitului  Moldovan Ciprian Alexandru     , CNP  ,  
domiciliat in oras Seini,  sat ,   nr.  , jud. Maramures,  la notarul public pentru dezbaterea 
succesiunii dupa defuncta Racoczi Maria CNP ,decedata la data de 01.04.2019,cu ultimul 
domiciliu in oras Seini ,  sat , nr.,  jud. Maramures .  Se incuvinteaza incheierea de catre acesta in 
numele ocrotitului legal a actelor juridice.  
   Succesiune pe care numitul Moldovan Cirpian Alexandru o va accepta in calitate de fiu al 
defunctei identificata anterior, in acest sens curatorul putand semna orice fel de acte si va declara 
masa succesorala.  
 Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza secretarul orasului.  
Art.3  Prezenta dispoziţie se comunică :  
 
                  -    Institutiei  Prefectului Judetului Maramures;  

-    Directiei  de Asistenta Sociala Seini  ; 
-    D-nei Ilies Ana 



-    Societatea Profesionala Notariala Authenticus 
-    Se publica pe site 

 Seini la 30.12.2020 
 
Avizat pentru  legalitate, 
    Secretar general,                                                                                      Primar  ,                                                  

    Danci Gabriela                                                                   ec. Tulbure Gabriela Florica  

 

 


