ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
PRIMĂRIA COMUNEI FRECĂŢEI
PRIMAR
DISPOZIŢIA NR. 66
privind instituirea curatelei şi numirea dnei. Alestar Nicoleta
curator special al interzisului judecatoresc Ciortan Ioana
EC. NAIMAN MARIAN, primarul comunei Frecăţei, judeţul Tulcea;
Având în vedere:
- cererea numitei Alestar Nicoleta, inregistrata la Primaria comunei Frecatei sub nr. 3304 din 21
mai 2014,
-ancheta sociala nr. 3304 din 22 mai 2014 intocmita de compartimentul de asistenta sociala
pentru Alestar Nicoleta;
- certificatul de incadrarea in grad de handicap nr. 1002/04.03.2013 permanent pentru numita
Ciortan Ioana.
Tinand cont de:
-Sentinta civila nr. 3874//18.11.2013 cu privire la numirea dnei. Alestar Nicoleta, tutore pentru
numita Ciortan Ioana, persoana pusa sub intertdictie judecatoareasca.
- certificatul de mostenitor nr. 145/15.10.2009 eliberta de BN Galca Ana si Galca Grigore
privind, masa succesorala a numitei Ciortan Ioana.
- art. 229 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul
civil, modificata si completata ulterior
- art. 171 din Legea 287/2009 privind Codul civil, modificata si completata ulterior.
- prevederile art.1, pct. 22, subpunctele 27 şi 28 din Legea nr. 60/10.04.2012 privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrări în
vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil.
In temeiul prevederilor art art. 63 alin. (1) lit. d) şi alin. (5) lit. a) şi d), coroborat cu art. 36 alin.
(6) lit. a) pct. 2, art. 68, alin. (1) şi art. 115 alin. (1) litera “a” din Legea nr.215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, modificata si completata ulterior,
DISPUN
Art. 1 Se instituie curatela şi se numeşte curator special al persoanei puse sub interdictie judecatoareasca
- numita Ciortan Ioana -, CNP 2430807364234, cu domiciliul in comuna Frecăţei, judeţul Tulcea, in
persoana numitei Alestar Nicoleta, in calitate de tutore, având codul numeric personal 2740219364214,
cu domiciliul în comuna Frecatei, jud. Tulcea, cu sarcina de al reprezenta la BIROUL NOTARIAL
INDIVIDUAL.
Art. 2. - Doamna Alestar Nicoleta, curator special al interzisului judecatoresc amintit la art. 1 din
prezenta dispoziţie, îl reprezinta pe interzis la BIROUL NOTARIAL INDIVIDUAL vederea autortizarii
contractului de vânzare - cumpărare, având ca obiect: bunurile detinute de numita Ciortan Ioana, conform
certificatului de mostenitor nr. 145/15.10.2009 eliberat de de BN Galca Ana si Galca Grigore privind
masa succesorala a numitei Ciortan Ioana.
Art. 3. - Prezenta dispoziţie va fi comunicată tutorelui Alestar Nicoleta, referentului cu atribuţii privind
asistenţa socială din cadrul Primăriei comunei Frecăţei, precum şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Tulcea.
Emisă astăzi 26.05.2014
PRIMAR,
Ec. Marian NAIMAN

Vizat pentru legalitate
SECRETAR,
Cătălin CHISLIŢCHI

