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D I S P 0 Z I I' I E
privind instituirea curatelei speciale şi numirea unui curatorpentru numitul

Marinescu Florin-Codruţ

NICOLETAVRABIE,primarul comunei PESTERA, cu sediul în Comuna Peştera, str.Izvorului,
nr.25A, în calitate de şef al aparatului propriu de specialitate, având în vedere:

*

— cererea doamnei Marinescu Ionela, CNP 2740203134000, domiciliată în localitatea Pestera, str.
Porumbelului, nr.21, judeţul Constanţa, înregistrată sub nr.59l/27.01.2022 prin care solicită să fie
numită curator special pentru fiul său, numitul Marinescu Florin-Codruţ cu CNP 5040120132808,
încadrat în grad de handicap grav cu asistent personal conform certificatului de incadrare in grad de

handicap nr.DCH 338/1901 .2022 în vederea reprezentarii intereselor persoanei cu handicap in relatia
cu diferite institutii, administrării bunurilor, veniturilor şi ridicării drepturilor băneşti.

°“ **

- ancheta socială efectuată de catre compartimentul de specialitate, din care rezultă împrejurările ce
impun instituirea curatelei speciale;

Tinând cont de prevederile art.167 din Legea 287/2009 privind codul civil şi art 229, alin3A3, din
Legea 71/2011 pentru punerea în aplicare a legii 287/2009 privind Codul civil cu modificările şi

completările ulterioare;
— referatul compartimentului de specialitate;
Dispoziţiile art.243, alin 1, lit a, din OUG 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi

completările ulterioare.
În temeiul art 154 alin 1, art 155, alin 1, lit a şi alin 2, lit c, art.196, alin 2, lit b, şi art.l97, alinl, din

OUG 57/2619 privind Codul administrative, cu modificările şi completările ulterioare.

Dispun:
Art.1. — Se aprobă instituirea curatelei pentru numitul Marinescu Florin-Codruţ, persoana

incadrata in grad de handicap grav cu asistent personal, născut la data de 20.01.2004 în Municipiul
Medgidia, judeţul Constanţa cu CNP 5040120132808, domiciliat în localitatea Pestera, str.

Porumbelului, nr.21, comuna Peştera, judeţul Constanţa.
Art.2. — Se numeşte în calitate de curator doamna Marinescu Ionela, CNP 2740203134000,

posesor al CI seria KZ, nr.454529 eliberată de SPCLEPMedgidia, la data de 28.08.2017, domiciliată în
localitatea Pestera, str. Porumbelului, nr.21, judeţul Constanta, in vederea reprezentarii—intereselor

persoanei cu handicap in relatia cu diferite institutii, administrării bunurilor, veniturilor şi ridicării
drepturilor băneşti.

'

Art.3 .—Documentelecare stau la baza emiterii prezentei dispozitii se pastrează la compartimentele
de specialitate.

Art.4— Secretarul general al comunei va comunica prezenta dispoziţie în termenul prevăzut de
lege Instituţiei Prefectului şi curatorului special, doamna Marinescu Ionela.
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