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DISPOZIȚIE nr. 232 

privind numirea d-nei. PĂCURAR Irina în calitate de curator special în vederea asistării minorei IRIMIE Noemi 
 

PRIMARUL COMUNEI BOD 
 

Având în vedere: 

▪ Proiectul de dispozitie nr.25200/24.09.2021 întocmit de Daniela-Laura AXENIE, Secretar general UAT; 

▪ Referatul de motivare cu nr. 25199 din 24.09.2021 întocmit de Roxana-Ioana TOMA, Inspector 

Asistență Socială; 

▪ Examinând cererea nr.1008/22.09.2021 transmisă de către Societatea Profesională Notarială 

„CRISTOLOVEAN”, prin care solicită numirea unui curator special pentru asistarea minorei IRIMIA 

Noemi în vederea dezbateri succesiunii după tatăl ei, defunctul IRIMIE Corneliu-Gică, înregistrată la 

Primăria Bod cu nr.25025/23.09.2021; 

▪ Declarația curatorului propus d-na. PĂCURAR Irina, înregistrată la Primaria Bod cu nr. 

25167/24.09.2021; 

▪ Declarația minorei IRIMIE Noemi, înregistrată la Primaria Bod cu nr. 25168/24.09.2021; 

▪ Declarația d-nei. IRIMIE Adriana mama minorei, înregistrată Ia Primaria Bod cu nr. 25169/24.09.2021; 

▪ Prevederile art.229 alin. 3^2 din Legea nr. 71/ 2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 

privind Codul civil cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile art. 105, art. 143, art. 145, art.150 alin.(3) privind Codul Civil, cu modificările și completările 

ulterioare. 

În temeiul prevederilor 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 PĂCURAR Irina, cetățean român, domiciliată în Brașov, str. Szemler Ferencz, nr.3, 

ap.106, jud. Brașov, având CNP 2771014080052, identificată cu cartea de identitate seria ZV, nr.338878, 

eliberată de SPCLEP Brașov la data de 04.09.2020, în calitate de curator pentru asistarea minorei IRIMIE Noemi, 

domiciliat în Bod, str. Brașovului, nr.369, jud. Brașov, având CNP 6070411080077, în vârstă de 14 ani, în vederea 

dezbaterii succesiuni și acceptării moșteniri după tatăl ei, defunctul IRIMIE Corneliu-Gicu. 

ART.2 Mandatul doamnei PĂCURAR Irina este de asistare a minorei IRIMIE Noemi în vederea dezbaterii 

succesiuni și acceptării moșteniri după tatăl ei, defunctul IRIMIE Corneliu-Gicu. 

ART.3 Prezenta dispoziție poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. 

ART.4 Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se încredințează Compartimentul Asistență 

Socială. 
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