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Szabo IoanGrapim fîmil

privind numirea unui curator pentru minorul Grapini Iosif-Octavan din corn. Şanţ sat
Valea Mare nr. 39, născut la data de 13 septembrie 2004 la Bistriţa pentru a i se

reprezenta interesele în faţa Notarului Public;

Szabo Iaon primarul comunei Şanţ.
Având în vedere; - cererea numitei Grapini Octavia mama minorului înscrisă

la Primăria comunei Şanţ sub nr. 799 din 20-02-2018 prin care solicită emiterea unei
dispoziţii de numire a unui curator care să reprezinte minorul la semnarea Certifi
catului de moştenitor pentru Contractul de asigurare la Alianz-Ţiriac şi Certificatul de
înmatriculare maşină,

-ancheta socială înscrisă sub nr. 800 din 20-02-2018 întoc
mită la domiciliul susnumitului, având în vedere faptul că tatăl cău este decedat,

-referatul de necesitate întocmit de către secretarul com. Şanţ

în acest sens, înscris sub nr. 801 din 20-02-2018,
-prevederile art. 94 şi 109 din Legea nr. 287/2009 - Codul

Civil şi art. 178-187 din cap IV - curatela din L. 287/2009,
In temeiul prevederilor art. 63 alin. 2 lit. din Legea nr. 215/2001 privind adminis

traţia publică locală republicată emite următoarea;

DISPOZIŢIE

Art. 1. Numita Pomohaciu Elena din com. Şanţ nr. 633 judeţul Bistriţa-Năsăud
identificată cu CI seria XB nr. 487246 şi CNP 2850719062383 se numeşte
CURATOR pentru minorul Grapini Iosif-Octavian născut la data de 13-09-2004 la
Bistriţa pentru a-i reprezenta interesele la Notarului Public pentru semnarea Certifi
catului de moştenitor pentru Contractul de asigurare la Alianz-Ţiriac şi Certificatul de
înmatriculare maşină, partaj prin care să revină în întregime soţiei supravieţuitoare.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul
Primăriei comunei Şanţ.....,.;

Art. 3. Prezenta dispoziţie se comunică persoanele interesate şi cu Instituţia Prefec
tului jud. Bistriţa-Năsăud , în termen de 5 zile de la adoptare prin grija secretarului.
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