
PRIMARUL ORASULUI SEINI  

 

DISPOZIŢIA NR.187/2021  

privind numirea unui curator special pentru numitul Tauf Vasile Dan      

 
 

Având în vedere: 

 -    adresa nr. 10071/17.09.2021, a d-nei Crisan Codruta, prin care  solicita numirea unui curator pentru 

numitul Tauf Vasile Dan,  domiciliat in oras Seini, str. Mihai Eminescu  nr.19  jud. Maramures; 

-   ancheta sociala  nr. 9514 /02.09.2021, prin care se propune instituirea curatelei pe seama numitului  Tauf Vasile 

Dan  și numirea în funcția de curator special a d-l  Crisan Artur Constantin,  cu domiciliul in oras Seini , str. Mihai 

Eminescu,  nr.19 ,  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.             

 

DISPUNE 

 

Art.1 Se numeste curator special d-l Crisan Artur Constantin , CNP 1731208240042, domiciliat in oras Seini , str. 

Mihai Eminescu  nr.19  jud. Maramures  pentru reprezentarea numitului  Tauf Vasile Dan, CNP 1680501240056,  

domiciliat in oras Seini,  str. Mihai Eminescu,  nr.19, jud. Maramures, la CEC Bank, pentru deschiderea unor conturi 

bancare si ridicarea unor sume de bani. 

Art.3  Prezenta dispoziţie se comunică :  

 

                     -    Institutiei  Prefectului Judetului Maramures;  
-    Directiei  de Asistenta Sociala Seini  ; 

-    D-l Crisan Artur Constantin;  

-    Se publica pe site 

 

 Seini la : 17.09.2021 

 

 

Avizat pentru  legalitate, 

 

    Secretar general,                                                                                      Primar  ,                                                  

    Danci Gabriela                                                                   ec. Tulbure Gabriela Florica  

 


