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 din 31.03.2021 
 

DISPOZIȚIE nr. 130 

privind numirea d-nei. POTOCHINĂ Cosmina în calitate de curator special în vederea asistării minorei 

IGNAT Oana-Maria și reprezentării minorei IGNAT Andreea 
 

PRIMARUL COMUNEI BOD 
 

Având în vedere: 

▪ Referatul de motivare nr. 12575/26.03.2021, întocmit de Roxana Ioana TOMA, inspector – 

compartimentul Asistență Socială; 

▪ Examinând cererea nr. 95/09.03.2021 prin care Biroul Individual Notarial al d-nei. DUDIȚĂ Elena-

Flavia, solicită numirea unui curator special pentru asistarea minorei IGNAT Oana-Maria și 

reprezentarea minorei IGNAT Andreea în vederea dezbateri succesiunii după tatăl lor, defunctul 

IGNAT Marian, înregistrată la Primăria Bod cu nr.12378/24.03.2021; 

▪ Declarația curatorului propus d-na. POTOCHINĂ Cosmina, înregistrată la Primaria Bod cu nr. 

12561/25.03.2021; 

▪ Declarația minorei IGNAT Oana-Maria, înregistrată la Primaria Bod cu nr. 12574/26.03.2021; 

▪ Declarația d-nei. IGNAT Sanda-Cristina 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 POTOCHINĂ Cosmina, cetățean român, domiciliată în Bod, str. Tudor 

Vladimirescu, nr.70, jud. Brașov, având CNP 2810228080011, identificată cu cartea de identitate seria BV, 

nr.982854, eliberată de SPCLEP Bod la data de 08.10.2014, în calitate de curator special pentru asistarea 

minorei IGNAT Oana-Maria, domiciliată în Bod, str. Tudor Vladimirescu, nr.72, Jud. Brașov, având CNP 

6051029080015, în vârsta de 15 ani și reprezentarea minorei IGNAT Andreea domiciliată în Bod, str. Tudor 

Vladimirescu, nr.72, Jud. Brașov, având CNP 6090321080016, în vârsta de 12 ani, în vederea eliberării unui 

certificat de moștenitor după tatăl lor, defunctul IGNAT Marian. 

Art.2 Mandatul doamnei POTOCHINĂ Cosmina este de asistare a minorei IGNAT Oana-Maria și de 
reprezentare a minorei IGNAT Andreea, în vederea eliberării unui certificat de moștenitor după tatăl lor, 

defunctul IGNAT Marian, în sensul actelor anexate:  

▪ Declarație de acceptare a moștenirii; 

▪ Actul de Lichidare a regimului comunității legale; 

▪ Încheierea finală după defunctul IGNAT Marian, în baza căreia se va elibera Certificatul de moștenitor. 
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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 


