ROMANIA
JUDETUL CARAS SEVERIN
COMUNA EFTIMIE MURGU
PRIMAR

Nr. 108 din 22 septembrie 2021

DISPOZITIE
privind numirea unui curator pentru minorul GRUIAN NICUSOR ADRIAN
din localitatea Eftimie Murgu, nr.427, judetul Caras Severin
Primarul comunei Eftimie Murgu;
Vazand adresa nr. 1477/2021 a Biroului Individual Notarial Cahnita Cornelia Elena
prin care se solicita institutiei noastre numirea unui curator in persoana doamnei Gruian
Ramona , care sa asiste pe minorul Gruian Nicusor Adrian pentru vanzarea in favoarea
minorului, a imobilului inscris in Cartea Funciara nr. …….. a comunei Eftimie Murgu, nr.
C.F. vechi ……. Eftimie Murgu, cu nr. top …. - Casa nr. …….. si teren intravilan de ……..
mp, judetul Caras Severin,
Avand in vedere: - prevederile Ordonantei Guvernului nr. 60/2012 privind se
stabileste numirea curatorului pentru incheierea unor acte de dispozitie sau la dezbaterea
procedurii succesorale se va face de catre autoritatea tutelara, nefiind necesara validarea sau
confirmarea de catre instanta,
- Referatul compartimentului asistenta sociala nr. 1686 /22.09.2021,
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b), art. 197 si art. 200 din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
DISPUNE:
Art.1.- Se instituie curatela si se numeste curator doamna GRUIAN RAMONA, CNP
……………………., domiciliata in comuna Eftimie Murgu nr. …………, judetul Caras
Severin pentru minorul GRUIAN NICUSOR ADRIAN , CNP …………….., domiciliat in
comuna Eftimie Murgu nr. …………., judetul Caras Severin .
Art.2.-S-a dispus intocmirea prezentei curatele spre a servi la Biroul Notarial pentru
vanzarea in favoarea minorului, a imobilului inscris in Cartea Funciara nr. ……. a comunei
Eftimie Murgu, nr. C.F. vechi ……. Eftimie Murgu, cu nr. top …… - Casa nr. ……….. si
teren intravilan de ……. mp, judetul Caras Severin, cu retinerea dreptului de uzufruct viager
si instituirea interdictiei de instrainare si grevare pe o perioada de 49 de ani, in favoarea
mamei sale Gruian Ramona.
Art.3.-Prezenta dispozitie se comunica:
- Institutiei Prefectului judetul Caras Severin;
- Compartimentului Asistenta Sociala din Primaria Eftimie Murgu;
- Biroului Individual Notarial Cahnita Cornelia Elena
- Persoanelor prevazute la art. 1.
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