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. D I S P 0 Z I T 1 E
privind numirea unui curator special pentru minorul BUTNARU IONUT-COSMIN

DoamnaVRABIENICOLETA,primarul comunei PESTERA,cu sediul în ComunaPeştera, str.Izvorului,
nr.25, în calitate de şef al aparatului propriu de specialitate, având în vedere:

— cererea domnului Scurtu Grigore, CNP 1670204330781, domiciliat în localitatea Ivrinezu Mic,
str.Căminului,nr.48, judeţul Constanţa, înregistrată sub nr.4392/22.06.2021,prin care solicita instituirea
curatelei pentru minorul Butnaru Ionuţ-Cosmin,CNP 5070519132806,născut la data de 19.05.2007, în
municipiulMedgidia, judeţul Constanţa, fiul lui Butnaru Daniela, in vederea obtinerii si eliberarii cartii
de identitate de la Serviciul Public Local de Evidenta a PersoanelorMedgidia, la implinireavarstei de 14

am, „şi

Tinând cont de prevederile art. 93, şi art.l67 şi 178, lit c, 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

- referatul compartimentuluide specialitate,
— ancheta socială efectuatăde către compartimentulde specialitate;

Dispoziţiile art.243, alin 1, lit a, din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările si
modificărileulterioare;

În temeiul art 154 alin 1, art 155, alin 1, lit a şi alin 2, lit c, art.l96, alin 2, lit b, şi art.l97, alinl, din
OUG 57/2019 privind Codul administrativcu completările si modificărileulterioare;

Dispun:
Art.l - Se aprobă instituireacuratelei minoruluiButnaru Ionuţ-Cosmin, născut la data de 19.05.2007,

în municipiul Medgidia, judeţul Constanţa, având CNP 5070519132806, fiul lui Butnaru Daniela, în
vederea reprezentării la Serviciul Public Local de Evidenta a Persoanelor Medgidia, pentru a depune
documentatianecesară eliberarii cartii de identitate la implinireavarstei de 14 ani,

Art.2. — Numirea domnului Scurtu Grigore, CNP 16700204330781, domiciliat în localitatea Ivrinezu
îMic, str.Caminului,nr.48, comunaPestera, judeţul Constanţa,1n calitate de curator special pentruminorul
Butnaru Ionuţ-Cosmin, cu ocazia depunerii documentatiei necesare eliberarii cartii de identitate la
implinireavarstei de 14 ani,

Art. 3. — Curatorul special va informa în scris Compartimentul de stare civilă şi asistenţă socială despre
modul de aducere la îndeplinire a mandatului acordat;

Art.4. — Efecteleprezentei dispoziţii încetează odată cu soluţionareasituatieiminorului,
Art.5.- Documentele care stau la baza emiterii prezentei dispozitii se pastrează la compartimentelede

specialitate.
Art.6 — Secretarul general al comunei va comunica prezenta dispoziţie în termenul prevăzut de lege

instituţiei prefectului, Compartimentului de stare civilă şi asistenţă socială, şi curatorului special,
domnului Scurtu Grigore.

Primar
VRABIE NICOLE Peştera, 22.06.2021
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