ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA PÎNGĂRAŢI
PRIMAR
DISPOZIŢIE
privind numirea unui curator special pentru a reprezenta interesele
intimatului-bolnav, POTOCEANU MIHAELA IUSTINA
În temeiul prevederilor art.3 alin.1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, „prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă
ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în
interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”;

PRIMARUL COMUNEI PÂNGĂRAŢI – Petru LUNGU-BORDEA
Având în vedere Adresa Cabinetului de Avocatură Tatomir Alina Mihaela, cu sediul în PiatraNeamț, str.Fermelor, nr.97, înregistrată la comuna Pîngărați sub nr. 8665 din 02.11.2016 prin care se
solicită numirea unui curator special pentru a reprezenta interesele intimatului-bolnav, Potoceanu Mihaela
Iustina în conformitate cu prevederile art.229 alin. (3^3) din Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare
a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare raportat la art. 167 din
Noul Cod Civil;
In temeiul prevederilor art. 68 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) litera “a” din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, modificata si completata ulterior,

D I S P U N:
Art.1 – Se numește curator special doamna CROITORU TEODORA, posesoare a C.I. seria NT nr.
817473, CNP 2880120270013, cu domiciliul legal în comuna Pîngărați, sat Pîngărăcior, jud. Neamț.
Art.2 – Curatorul special desemnat conform art.1 va reprezenta interesele intimatului-bolnav, Potoceanu
Mihaela Iustina în cadrul procesului civil – Dosar nr. 10742/279/2016 ce are ca obiect ”punere sub
interdicție”, aflat pe rolul Instanței Judecătoriei Piatra-Neamț, județul Neamț.
Art.3 - Prezenta dispoziţie poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ
nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Art.4 -Secretarul comunei Pîngăraţi va asigura comunicarea prezentei dispoziţii Prefectului judeţului
Neamţ, curatorului special, Judecătoriei Piatra Neamț, jud. Neamț și tuturor autorităților, instituțiilor și
persoanelor interesate.
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