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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 25.02.2020 

 

DISPOZIȚIE nr. 75 

privind numirea tutorelui DUNĂRE Piroska în calitate de curator special pentru MARTON Iboyka persoană 

cu handicap grav pusă sub interdicție judecătorească 

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de motivare nr. 7256 din 25.02.2020 întocmit de Roxana-Ioana TOMA, inspector - 

compartimentul Asistență Socială; 

▪ Examinând cererea nr. 67/19.02.2020, prin care Biroul Individual Notarial DUDIȚĂ Elena- Flavia, 

solicită validarea în calitate de curator special pentru a o reprezenta pe d-na. MARTON Iboyka, 

persoană aflată sub interdicție judecătorească așa cum rezultă din Sentința civilă nr.6959 

/22.06.2009, în vederea dezbateri procedurii succesorale după defunctul KOVACI Andrei, 

reprezentarea acesteia prin tutorele d-na. DUNĂRE Piroska; 

▪ Declarația curatorului propus d-na. DUNĂRE Piroska, înregistrată la Primaria Comunei Bod sub 

nr.7203/24.02.2020; 

▪ Prevederile art.105, art.109, art. 144 alin.(2), art. 145, art.150 alin.(3), art. 171 şi 182 alin.(1) şi alin.(2) 

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 DUNĂRE Piroska, cetățean român, domiciliată în comuna Bod, sat Colonia Bod, 

str. Fabricii, nr.19, bl.19, sc.B, et.1, ap.6, Jud. Brașov, având CNP 2, identificată cu cartea de identitate seria, 

eliberată de SPCLEP Bod în data de în calitatea de curator special pentru persoana cu grad de handicap 

grav aflată sub interdicție judecătorească așa cum rezultă din sentința civilă nr. 6959/22.06.2009 doamna 

MARTON Iboyka, domiciliată în comuna Bod, sat, având CNP, în vederea dezbateri procedurii succesorale 

după defunctul KOVACI Andrei, prin tutorele DUNĂRE Piroska. 

Art. 2 Mandatul doamnei DUNĂRE Piroska este de a o reprezenta pe doamna MARTON Iboyka, persoană 

cu grad de handicap grav aflată sub interdicţie judecătorească aşa cum rezultă din Sentinţa civilă nr. 

6959/22.06.2009 în vederea dezbateri procedurii succesorale după defunctul ei fiu, KOVACI Andrei, în sensul 

actelor anexate: 
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- Declarație de acceptare a moștenirii; 

- Declarația autorului succesiunii; 

- Încheiere finală după defunctul Kovaci Andrei, în baza căreia se va elibera Cerificatul de calitate de 

moștenitor; 

- Încheierea finală după defunctul Kovaci Andrei, în baza căreia se va elibera Cerificatul de moștenitor. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


