ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
PRIMĂRIA COMUNEI FRECĂŢEI
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR. 72
privind desemnarea dlui. Chislitchi Catalin in vederea asistarii dnei. Avaram Emilia pentru a
incheieia un act juridic de instrainare a unor bunuri imobile

Ec. NAIMAN MARIAN, primarul comunei Frecăţei, judeţul Tulcea;
Având în vedere:
- cererea dnei. Avram Emilia, inregistrata la Primaria Frecatei sub nr. 3415 din 27 mai
2014, prin care solicita desemnarea unei persoane din cadrul primariei pentru a asista la
semnarea actului de vanzare-cumparare la notariat pentru locuinta ce o detine dna. Avram
Emilia;
- ancheta sociala nr. 3502 din 30 mai 2014, efectuata la domiciliul dnei. Avram Emilia.
Tinand cont de prevederile:
- art. 30, art. 31 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
In temeiul prevederilor art. 63, alin. 1, art. 68 alin. (1) şi art. 115, lit. „a" din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
DISPUN:
Art. 1 - Se desemneaza dl. Chislitchi Catalin, secretar al comunei Frecatei, in vederea asistarii la
un birou notarial a dnei. Avram Emilia, domiciliata in localitatea Frecatei, judetul Tulcea,
identificata prin C.I., seria TC, nr. 053375, CNP 2380708364238, în vederea încheierii unui act
juridic de înstrăinare a locuintei acesteia cu scopul întreţinerii şi îngrijirii sale.
Art. 2 - Dl. Chislitchi Catalin va asista si va verifica ca, in actul juridic de înstrăinare pe care il
va semna dna. Avram Emilia la un birou notarial, sa fie mentionate obligatiile cumparatorilor
conform anchetei sociale nr. 3502 din 30.05.2014 intocmita de referentul cu atributii de asistenta
sociala din cadrul Primariei Frecatei, precum si alte obligatii cerute de aceasta in mod expres la
data perfectarii actului juridic.
Art. 3 - Dispoziţia va fi comunicată dnei. Avram Emilia, dlui. Chislitchi Catalin, precum şi
Instituţie Prefectului – Judeţul.
Emisă astăzi 30.05.2014
PRIMAR,

Vizat pentru legalitate

ec. Marian NAIMAN

SECRETAR,
Cătălin CHISLITCHI

