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PRIMĂRIA  COMUNEI  BOD 
Școlii, 139, Bod, Brașov, 507015 

tel: +40 268283099   fax: +40 268283190 

contact@primariabod.ro      www.primariabod.ro  

 

 din 03.04.2020 

 

DISPOZIȚIE nr. 96 

privind numirea d-nei. TAMPA Carmen în calitate de curator pentru d-ul. TAMPA Florin–Constantin–Eugen- 

Ioan persoană cu handicap grav  

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 
 

Având în vedere: 

▪ Referatul de motivare nr. 8997 din 03.04.2020 întocmit de Roxana-Ioana TOMA, inspector - 

compartimentul Asistență Socială; 

▪ Examinând cererea nr. 8994 din 03.04.2020, prin care d-na. TAMPA Carmen solicită validarea în 

calitate de curator pentru al reprezenta pe d-ul. TAMPA Florin–Constantin–Eugen-Ioan persoană 

încadrată în grad de handicap grav; 

▪ Declarația d-lui. TAMPA Florin–Constantin–Eugen-Ioan, înregistrată la Primaria Comunei Bod sub 

nr.8995/03.04.2020; 

▪ Declarația curatorului propus d-na. TAMPA Carmen, înregistrată la Primaria Comunei Bod sub 

nr.8996/03.04.2020;98 

▪ Certificatul de încadrare în grad de handicap nr.95/08.01.2020 emis de DGASPC Brașov a d-lui. 

TAMPA Florin–Constantin–Eugen–Ioan, având gradul grav cu asistent personal, tip handicap 7- 

asociat; 

▪ Prevederile art.105, art.109, art.180, art.182 și art.183 din Legea 287/2009 privind Noul Cod Civil cu 

modificările și completările ulterioare;  

În temeiul art.196 alin.(1) lit. b) și art.199 alin.(1) și alin.(2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
 

DISPUNE: 
 

Art.1 Se numește doamna TAMPA Carmen, cetățean român, domiciliată în comuna Bod, sat Colonia Bod, 

str. Gării, nr.6, Jud. Brașov, având, identificată cu cartea de identitate seria B, eliberată de SPCLEP Bod în data 

de 22.12.2010, în calitatea de curator pentru persoana cu grad de handicap grav d-ul. TAMPA Florin-

Constantin-Eugen-Ioan, domiciliat în comuna Bod, , Jud. Brașov, având CNP, în vederea administrări 

bunurilor și apărarea intereselor acestuia, datorită faptului că persoana încadrată în grad de handicap în 

momentul de față este incapabil să realizeze cele menționate mai sus. 
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Art. 2 Mandatul doamnei TAMPA Carmen este de al reprezenta pe domnul TAMPA Florin–Constantin–

Eugen-Ioan, persoană cu grad de handicap grav în vederea administrări și ridicare pensie de la Banca 

Transilvania Brașov și CAR Învățământ Brașov- fond social. 

Art.3 Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se încredințează Compartimentul 

Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Bod, care în termen de 5 zile o 

va comunica. 

 

 

             Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,                   Secretar general, 

Sergiu ARSENE          Daniela-Laura AXENIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


