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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 31.01.2020 

 

DISPOZIȚIE nr. 54 

privind numirea d-nei. FEHER Maria în calitate de curator pentru minora TOMUȚA Andreea 

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de motivare nr. 6194/31.01.2020, întocmit de Roxana Ioana TOMA, inspector – 

compartimentul Asistență Socială; 

▪ Examinând cererea nr. 181/14.01.2020, prin care Societatea Profesională Notarială- Bătrânu Elena 

și Mușina Iulia, cere numirea unui curator pentru a reprezenta pe minora TOMUȚA Andreea în 

vederea dezbateri succesiunii după tatăl TOMUȚA Corneliu- Dan înregistrată la Primăria Bod cu 

nr.1255/28.01.2020; 

▪ Declarația curatorului propus dna. FEHER Maria, înregistrată la Primaria Bod cu nr. 6186/31.01.2020; 

▪ Declarația minorei TOMUȚA Andreea, înregistrată la Primaria Bod cu nr. 6187/31.01.2020; 

▪ Declarația dnei. TOMUȚA Angela mama minorei, înregistrată Ia Primaria Bod cu nr. 

6188/31.01.2020; 

▪ Prevederile art. 105, art.106 alin.(1), art. 143, art. 145, art.150 alin.(3) privind Codul 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 FEHER Maria, cetățean român, domiciliată în Brașov, str. Buzești, nr.13A, jud. 

Brașov, având CNP , identificată cu cartea de identitate seria, nr., eliberată de SPCLEP Brașov la data de , 

în calitate de curator pentru minora TOMUȚA Andreea, domiciliat în , având CNP , în vârstă de 16 ani, în 

vederea dezbaterii succesiunii după tatăl ei defunctul TOMUȚA Corneliu- Dan. 

Art.2 Mandatul doamnei FEHER Maria este de al reprezenta pe minora TOMUȚA Adreea, în vederea 

dezbaterii succesiuni după tatăl ei defunctul TOMUȚA Corneliu- Dan. 
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Art.3 Prezenta dispoziție poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 

554/2004. 

Art.4 Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se încredințează Compartimentul 

Asistență Socială din cadrul Primăriei comunei Bod. 

 

             Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,                   Secretar general, 

Sergiu ARSENE          Daniela-Laura AXENIE 

 

 

 

 

 

 

 

 


