
 
  ROMANIA 

JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

PRIMARIA COMUNEI PARVA 

                    P R I M A R 

 

 

     D I S P O Z I T I E 

          privind instituirea curatelei pentru numita ALEXI VARVARA, 

       din comuna Parva nr.29, judetul Bistrita-Nasaud 

   

  PRIMARUL COMUNEI PARVA,JUDETUL BISTRITA-NASAUD; 

 

 Avand in vedere : 

-cererea nr.829/23.03.2011 a numitei ALEXI VASILE-TRAIAN,din comuna 

Parva nr.29 în calitate de reprezentant (tata) al minorei, prin care solicită instituirea curatelei 

şi numirea unui curator care să o reprezinte pe minora(reprezentata) la Notariatul Public 

Nasaud; 

- consimtamantul domnului STRUGARI TOADER, fiul lui Valer şi Marta, 

născut la data de 15.05.1951 în comuna Parva,cu domiciliul în comuna Pava,nr.47, judeţul 

Bistriţa-Năsăud, pentru numire de curator,inregistrat la nr.830/23.03.2011; 

-raportul nr.831/23.03.2011 întocmit de domnul Căluş Ioan prin care se propune 

instituirea curatelei şi numirea în calitate de curator a domnului STRUGARI TOADER, fiul lui 

Valer şi Marta ,născut la data de 15.05.1951 în comuna Parva,cu domiciliul în comuna Pava, 

nr.47, judeţul Bistriţa-Năsăud; 

                     -prevederile art.152 lit.”c”,art.153,154 si 157 din Legea nr.4/1953-Codul familiei-

republicata; 

          In temeiul prevederilor art. 63(1),lit.”a”,alin.(2) , 68,alin.1 si art.115 alin.(1) lit.”a”din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,republicata cu modificari si 

completari: 

 

        D I S P U N : 

 

Art. 1. Se instituie curatelă pentru minora ALEXI VARVARA, fica  lui Vasile-Traian  

şi Maria, născută la data de 09.06.2003 în orasul Nasaud,judetul Bistrita-Nasaud,cu domiciliul 

în comuna Pava,nr.29, judeţul Bistriţa-Năsăud,avand CNP 2030609060583. 

Art. 2. Se numeşte curator domnul STRUGARI TOADER,fiul lui Valer şi Marta născut 

la data de 15.05.1951 în comuna Parva ,judeţul Bistriţa-Năsăud,cu domiciliul în comuna Parva 

nr.229, judeţul Bistriţa-Năsăud,avand CNP-1510515062971,posesor al C.I. seria XB nr.043838, 

emis de SPCLEP Nasaud. 

 Art. 3. Se dă încuvinţare curatorului să reprezinte pe minora Strugari Toader in fata 

Notariatului Public Nasaud,Institutiilor satului; 

 Art. 4. Se imputerniceste  curatorul Strugari Toader de a de a face in numele 

reprezentantului toate demersurile pentru minora. 

 Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează d-

soara Andrei Viorica –Consilierul Primarului,responsabila cu probleme sociale în cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Parva. 

Art. 6. Prezenta dispoziţie se comunică prin grija secretarului comunei Parva cu; 

  - Institutia Prefectului judeţului Bistriţa-Năsăud 

  - D-soara Andrei Viorica din cadrul primăriei comunei Parva 

  - D-nul Andrei Vasile-Traian din comuna Parva,nr.29,jud.Bistrita-Nasaud 

  - Domnul Strugari Toader,din comuna Parva,nr.47,judeţul Bistriţa-Năsăud. 

 

     P R I M A R,            Avizat Secretar, 

   GHEORGHE STELIAN            CĂLUŞ IOAN 

 

 

 

Nr.46 

Din 23.03.2011. 



 

                                       
        ROMANIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

PRIMĂRIA COMUNEI PARVA 

NR.831 DIN 23.03.2011 

 

      R A P O R   T 

  privind instituirea curatelei pentru numita ALEXI VARVARA, 

       din comuna Parva nr.29, judetul Bistrita-Nasaud 

 

 

 Avand in vedere: 

  -prevederile art.152 lit.”c” ,art.153,art.154 si art.157 din Codul Familiei; 

           In temeiul prevederilor art. 63(1),lit.”a”,alin.(2) , 68,alin.1 si art.115 alin.(1) 

lit.”a”din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,republicata cu modificari si 

completari: 

 

  Secretarul comunei Parva, vazand cererea înregistrată cu nr. 829 din 23.06.2011 

prin care minora ALEXI VARVARA,din comuna Parva nr.29 în calitate de reprezentat , 

solicită instituirea curatelei şi numirea unui curator care să o reprezinte pe aceasta la 

Notariatul Public Nasaud,judeţul Bistriţa-Năsăud. 

             Intocmind raportul pentru instituirea curatelei, am constatat următoarele: 

  - Numita minora Alexi Varvara, născuta la data de 09.06.2003 în în orasul 

Nasaud, judetul Bistrita-Nasaud,cu domiciliul în comuna Pava,nr.29, judeţul Bistriţa-Năsăud, 

avand CNP 2030609060583,se afla in intretinere la domnul Alexi Vasile Traian.  

  - Parintii minorei:  mama minorei,Alexi Maria a decedat in anul 2011 conform 

actului de deces nr.8/17.03.2011 eliberat de Primaria comunei Parva,iar tatal minorei este 

Alexi Vasile-Traian, nascuta la data de 28.08.1979 in comuna Parva,cu domiciliul in comuna 

Parva nr.29, judetul Bistrita-Nasaud. 

  - Asa cum reiese din cererea petentului se doreste operarea in C.F. Nasaud a 

bunurilor dobandite prin mostenire de la mama minorei,defuncta Alexi Maria si a unor 

conturi bancare, fapt pentru care este necesar a fi reprezentata la Notariatul Public Nasaud 

printr-un curator. 

- La propunerea reprezentantului (tata) Alexi Vasile-Toader este propus domnul 

Strugari Toader, fiul lui Valer  şi Marta, născut la data de născut la data de 15.05.1951 în 

comuna Parva , judeţul Bistriţa-Năsăud,cu domiciliul în comuna Parva nr.47, judeţul Bistriţa-

Năsăud, avand CNP-1510515062971,posesor al C.I. seria XB nr.043838, emis de SPCLEP 

Nasaud. 

- Din declaratia domnului Strugari Toader reiese ca este deacord a fi numit 

curator pentru minora Alexi Valeria.  

- Din verificari s-a constatat ca intre domnul  Strugari Ioan si minora Rus 

Nastasia nu exista contrarietate de interese, acesta putand fi numit curator. 

 

                                          Constat: 

 

Fata de cele constatate,va rog domnule Primar Gheorghe Stelian, sa emiteti o dispozitie 

privind instituirea curatelei pentru minora minora Alexi Varvara, fica  lui Vasile-Traian şi 

Maria, născută la data de 09.06.2003 în orasul Nasaud,judetul Bistrita-Nasaud,cu domiciliul în 

comuna Pava,nr.29, judeţul Bistriţa-Năsăud , numirea in calitate de curator a domnului    

STRUGARI TOADER, fiul lui VALER  şi MARTA, născut la data de 15.05.1951 în comuna 

Parva , judeţul Bistriţa-Năsăud,cu domiciliul în comuna Parva nr.47, judeţul Bistriţa-

Năsăud,si incuvintarea acestuia sa o reprezinte pe minora Alewxi Varvara la Notariatul Public 

Nasaud in vederea dezbaterii masei succesorale dupa defuncta Alexi Maria.  

 

         INTOCMIT, 

                  CALUS IOAN 

   

   

 



 

Nr. 829 din 23.03.2011 

 

 

    CATRE: 

     PRIMARIA COMUNEI PARVA 

     D-nul Primar Gheorghe Stelian 

 

 

 

 

 Subsemnata, ALEXI VASILE- TRAIAN,născuta la data de28.08.1979 în în orasul 

Nasaud, judetul Bistrita-Nasaud,cu domiciliul în comuna Pava,nr.29, judeţul Bistriţa-

Năsăud,avand CNP 1790828062958, posesor al C.I.seria XB nr.293296,emis de SPCLEP-

Nasaud la data de 05.02.2010, prin prezenta va rog, domnule Primar Gheorghe Stelian, sa 

dispuneti instituirea curatelei şi numirea domnului STRUGARI TOADER,fiul lui Valer  şi  

Marta, născut la data de 15.05.1951 în comuna Parva ,judeţul Bistriţa-Năsăud,cu domiciliul în 

comuna Parva nr.47, judeţul Bistriţa-Năsăud curator care să  reprezinte pe fica mea la 

Notariatul Public Nasaud, judeţul Bistriţa-Năsăud, fiind deacord in acest sens. 

 

 

 

 

 

 

   Parva la 23.03.2011. 

 

 

        Semnatura, 

       _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

 

        Nr. 830  din 23.03.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   DECLARATIE 

 

 

 

 Subsemnatul, STRUGARI  TOADER, fiul lui Strugari Toader, fiul lui Valer  şi Marta, 

născut la data de născut la data de 15.05.1951 în comuna Parva , judeţul Bistriţa-Năsăud,cu 

domiciliul în comuna Parva nr.47, judeţul Bistriţa-Năsăud, avand CNP1510515062971, 

posesor al C.I. seria XB nr.043838, emis de SPCLEP Nasaud , luand la cunostinta de 

prevederile art.292 Cod Penal, declar ca sunt deacord sa fiu numit curator pentru a o 

reprezenta pe minora ALEXI VARVARA la Notariatul Public Nasaud, sa administrez orice 

probe incredintate de minora, respectand prevederile art. 155 din Codul familiei si a celorlalte 

legi in vigoare. 

 Aceasta-mi este declaratia pe care o dau si o semnez. 

 

 

 

 

   Parva la 23.03.2011. 

 

 

 

 

 

        Semnatura, 

       _____________________ 


