
 
  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 numitilor SINGEORZAN IONELA-MARIA, 
                    SINGEORZAN LUCICA SI SINGEORZAN ANA 
 
  PRIMARUL COMUNEI PARVA,JUDETUL BISTRITA-NASAUD; 
 
  Avand in vedere : 
  -cererea nr.2051/26.08.2011 numitului Sangeorzan Traian, din comuna Parva 
nr.100B în calitate de BUNIC a minorilor SINGEORZAN IONELA-MARIA, SINGEORZAN 
LUCICA SI SINGEORZAN ANA cu domiciliul in comuna Parva,nr.495B, judetul Bistrita-
Nasaud,prin care solicită instituirea curatelei şi numirea unui curator care să-l reprezinte pe 
aceastia la dezbaterea succesiunii  si la societatea de asigurari EUREKO Ag Bistrita,după 
defunctul sau fiu SANGEORZAN TRAIAN, decedat la data de 11.06.2011,in Parva si 
inregistrat la Primaria comunei Parva, cu ultimul domiciliu în localitatea Parva, nr.495B, 
judeţul Bistriţa-Năsăud cu privire la unele bunuri mobile si imobile; 
  -raportul nr.2052/26.08.2011 întocmit de domnul Căluş Ioan prin care se 
propune instituirea curatelei şi numirea în calitate de curator a domnului Sangeorzan Traian, 
fiul lui Nicolae si Marta, născut la data de 19.11.1949 în comuna Parva, cu domiciliul în 
comuna Pava, nr.100B, judeţul Bistriţa-Năsăud; 
                        -prevederile art.130,art.132 şi art.152 lit.”b” din Codul familiei. 
                       In temeiul prevederilor art. 63(1),lit.”a”;alin.(2),art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) 
lit”a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală-republicata: 
 
      D I S P U N : 
 
 Art. 1. Se instituie curatelă pentru numitii SINGEORZAN IONELA-MARIA, născut la 
data de 16.02.2002 in orasul Nasaud,SINGEORZAN LUCICA  nascuta la data de 11.09.2004 
in orasul Nasaud si SINGEORZAN ANA,nascuta la data de 09.09.2006 in orasul Nasaud, fiul 
lui Traian şi Dochia, cu domiciliul în comuna Pava, nr.495B, judeţul Bistriţa-Năsăud ; 
 Art. 2. Se numeşte curator domnul Sangeorzan Traian, fiul lui Nicolae si Marta, născut 
la data de 19.11.1949 în comuna Parva, cu domiciliul în comuna Pava, nr.100B, judeţul 
Bistriţa-Năsăud. 
  Art. 3.(1) Se dă încuvinţare curatorului să-i reprezinte pe numitii SINGEORZAN 
IONELA-MARIA, născut la data de 16.02.2002 in orasul Nasaud,SINGEORZAN LUCICA  
nascuta la data de 11.09.2004 in orasul Nasaud si SINGEORZAN ANA, nascuta la data de 
09.09.2006 in orasul Nasaud, fiul lui Traian şi Dochia, cu domiciliul în comuna Pava, nr.495B, 
judeţul Bistriţa-Năsăud la întocmirea dezbaterii succesiunii,va stabili numai numarul si 
calitatea mostenitorilor  . 
  (2) Se da imputernicire curatorului pentru a primi suma de despagubire de la 
EUREKO ag.Bistrita. 
 Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează 
domnul Andrei Viorica-funcţionar cu probleme sociale în cadrul Primăriei comunei Parva. 
  Art.5.Prezenta dispoziţie se comunică prin grija secretarului comunei Parva cu;  
         - Institutia Prefectului  judeţul Bistriţa-Năsăud, 
                    -d-sorei Andrei Viorica-funcţionar  în cadrul primăriei comunei Parva,   
                    -doamna Signeorzan Dochia din comuna Parva,nr.495B,judeţul Pistriţa-Năsăud, 
                    -domnul Sangeorzan Traian,din comuna Parva,nr.100B,judeţul Pistriţa-Năsăud. 
 
      P R I M A R,    Avizat Secretar, 
    GHEORGHE STELIAN     CĂLUŞ IOAN 
 
 
Nr.136 
Din 26.08.2011. 
                                       



 
        ROMANIA 
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
PRIMĂRIA COMUNEI PARVA 
NR.2052 DIN 26.08.2011 
 
      RAPORT 
                     privind instituirea curatelei pentru numitilor SINGEORZAN IONELA-MARIA, 
                           SINGEORZAN LUCICA SI SINGEORZAN ANA 
 
 
 SECRETARUL COMUNEI PARVA,JUDETUL BISTRITA-NASAUD-CALUS IOAN; 
 
  Avand in vedere : 
         -cererea nr.2051/26.08.2011 numitului Sangeorzan Traian, din comuna 
Parva nr.100B în calitate de BUNIC a minorilor SINGEORZAN IONELA-MARIA, 
SINGEORZAN LUCICA SI SINGEORZAN ANA cu domiciliul in comuna Parva,nr.495B, 
judetul Bistrita-Nasaud, prin care solicită instituirea curatelei şi numirea unui curator care 
să-l reprezinte pe aceastia la dezbaterea succesiunii  si la societatea de asigurari EUREKO Ag 
Bistrita,după defunctul sau fiu SANGEORZAN TRAIAN, decedat la data de 11.06.2011,in 
Parva si inregistrat la Primaria comunei Parva, cu ultimul domiciliu în localitatea Parva, 
nr.495B, judeţul Bistriţa-Năsăud cu privire la unele bunuri mobile si imobile; 
  -raportul nr.2052/26.08.2011 întocmit de domnul Căluş Ioan prin care se 
propune instituirea curatelei şi numirea în calitate de curator a domnului Sangeorzan Traian, 
fiul lui Nicolae si Marta, născut la data de 19.11.1949 în comuna Parva, cu domiciliul în 
comuna Pava, nr.100B, judeţul Bistriţa-Năsăud; 
                               -prevederile art.130,art.132 şi art.152 lit.”b” din Codul familiei. 
                               -prevederile art. 63(1),lit.”a”;alin.(2),art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit”a” 
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală-republicata: 
 
      C O N S T A T : 
 
 Necesitatea emiterii unei dispozitii prin care: 
 Sa se instituie curatelă pentru numitii SINGEORZAN IONELA-MARIA, născut la 
data de 16.02.2002 in orasul Nasaud,SINGEORZAN LUCICA  nascuta la data de 11.09.2004 
in orasul Nasaud si SINGEORZAN ANA,nascuta la data de 09.09.2006 in orasul Nasaud, fiul 
lui Traian şi Dochia, cu domiciliul în comuna Pava, nr.495B, judeţul Bistriţa-Năsăud ; 
 Sa se numeasca curator domnul Sangeorzan Traian, fiul lui Nicolae si Marta, născut la 
data de 19.11.1949 în comuna Parva, cu domiciliul în comuna Pava, nr.100B, judeţul Bistriţa-
Năsăud; 
  Sa se dea încuvinţare curatorului să-i reprezinte pe numitul Ordace Grigorita la 
întocmirea dezbaterii succesiunii,va stabili numai numarul si calitatea mostenitorilor .  
 
   
      I N T O C M I T, 
          SECRETAR 
        IOAN CALUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
si ulterior il va reprezenta si la incheierea unei procuri speciale de reprezentare a minorului in 
fata organelor competente din Italia si nu numai,in calitatea acestuia de mostenitor legal al 
defunctului său frate Ordace Ioan, decedat la data de 26.10.2009,in Trento-Italia si transcris la 
act.nr.10/16.11.2009 la Primaria comunei Parva, cu ultimul domiciliu în localitatea Parva, 
nr.349,judeţul Bistriţa-Năsăud cu privire la unele bunuri mobile si imobile,va semna actul de 
mostenire si procura speciala,va achita taxele ce se cuvin. 
    


