
ROMANIA
JUDEIULCONSTANTA
COMUNAPEŞTERA

PRIMAR

D I S P 0 Z I T I E
privind instituirea curatelei şi numirea unui curator special pentru minora

” CimpocaMădălina

Doamna, NICOLETA VRABIE, primarul comunei PEŞTERA, cu sediul în Comuna Peştera,
str.Izvorului, nr.25A, în calitate de şef al aparatului propriu de specialitate.

Avândîn vedere:
-adresa Nr.493/27.10.2021 transmisă de Biroul Individual Notarial MACOVEI ADELINA-CATALINA,

cu sediul în Medgidia, str.Decebal, nr.39, judeţul Constanţa, prin care se solicită numirea unei persoane care să
aibă calitatea de curator special pentru a o reprezenta pe minora Cimpoca Mădălina în vederea dezbaterii
succesorale, emiterea certificatului de moştenitor, cu privire la defunctul Cimpoca Petrică decedat la data de
20.08.2021 având ultimul domiciliu in sat Ivrinezu Mic, str. Căminului, nr.53, comuna Peştera, judeţul Constanţa
şi încuviinţarea actelor ce urmează a fi îndeplinite în cadrul procedurii succesorale;

Tinând seama de: „
-dosarul de curatelă întocmit de Compartimentul de stare civilă şi asistenţă socială, de referatul de

propunere nr.8136/24.11.2021 cu privire la numirea unui curator special pentru reprezentarea minorei Cimpoca
Mădălina în faţa notarului public, în vederea dezbaterii succesorale de pe urma defunctului Cimpoca Petrică.

-prevederile art.109 coroborat cu art.1106-1134 din legea 287/2009 Codul Civil, art.229, alin 32 din
Legea 71/2011 pentru punereaîn aplicare a legii 287/2009 privind Codul civil;

-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
57/2019privind Codul administrative cu modificările şi completările ulterioare.

Dispun:
Art.1. — Se aprobă instituirea curatelei minorei Cimpoca Mădălina, născută la data de 13.03.2004 în

municipiul Medgidia, judeţul Constanţa, având CNP 6040313132801 domiciliată în sat Ivrinezu Mic, str.
Căminului, nr.53, comuna Peştera, judeţul Constanţa fiica lui Cimpoca Petrică decedat la data de 20.08.2021 şi a
Cimpoca Costela-Monica în vederea reprezentării în faţa notarului public în procedura dezbaterii succesorale.

Art.2. — Numirea doamnei Cimpoca Lucretia-Lucia cu CNP 2710714134002 posesoare CI seria KZ
numărul 060625 eliberată de SPCLEPMedgidia la data de 08.10.2012 domiciliată în sat Ivrinezu Mic, str. Şcolii,
nr.29, comuna Peştera, judeţul Constanţa în calitate de curator special pentru minora Cimpoca Mădălina, cu
mandatul reprezentării şi încuviinţării actelor, în calitatea de fiică a defunctului Cimpoca Petrică în vederea
eliberării certificatului de moştenitor în dosarul aflat pe rolul Biroului Individual Notarial Macovei Adelina-
Cătălina. -

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. — Efectele prezentei dispoziţii încetează odată cu soluţionarea dosarului succesorali;
Art.5.- Documentele care stau la baza emiterii prezentei dispozitii se pastrează la compartimentele de

specialitate, stare civilă, autoritate tutelară şi asistenţă socială din cadrul Primăriei comunei Peştera.
Art.6 — Secretarul general al comunei va comunica prezenta dispoziţie în termenul prevăzut de lege

Instituţiei prefectului, Compartimentului de stare civilă şi asistenţă socială, Biroului Individual Notarial Macovei
Adelina-Cătălina şi curatorului special, doamna Cimpoca Lucreţia—Lucia.
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