
R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E ,
privind numirea unui curator pentru minorul Todaşcă Constantin Iulian

Gavril Pardău, primarul comunei Coşna, judeţul Suceava ;
Analizând

Adresa nr. 36/16.01.2018 a Biroului Individual Notarial Vasiluţ Niculina, prin care se solicită 
numirea unui curator special pentru minorul Todaşcă Constantin Iulian 
în vederea reprezentării acestuia;
referatul nr. 256 din 16.01.2018, întocmit de persoana cu atribuţii de asistenţă socială din 
aparatul de specialitate al primarului comunei;
ancheta socială cu nr. 257/16.01.2018 întocmită de către Colectivul de sprijin al Autorităţii 
Tutelare;

Având în vedere:
art. 178 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată şi actualizată, cu modificările 
aduse de art. 229, Capitolul X din Legea nr. 71/2011, actualizată, pentru punerea în aplicare a 
Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată şi actualizată;

- prevederile art. III, pct. 28 din Legea 60/2012 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 79/2011, pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 
287/2009, republicată şi actualizată, privind Codul Civil,

in temeiul prevederilor art.68, alin (I) şi art. 115 alin. (I) lit.”a” din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată şi actualizată;

D I S P U N :

Artl Se numeşte curator domnul Todaşcă Eduard . _____ __7„ . născut la data de
26.01.1972, în comuna Vîrfu Cîmpului, judeţul Botoşani, posesor al CI seria ] ', nr. eliberat de
S.P.C.P.L.E.P Vatra Dornei, cu domiciliul în comuna Coşna, satul Coşna, nr. 156, pentru minorul 
Todaşcă Constantin Iulian , născut la data de 13.05.2003, cu acelaşi domiciliu, în
vederea reprezentării acestuia la Biroul Individual Notarial Vasiluţ Niculina, pentru încheiera actului de 
donaţie în favoarea minorului, pentru următoarele bunuri:

im obilelor cu nr, cad, 31282  în  suprafaţă de 8.941 mp cu construcţiile  C I-  casa P+M din lem n din  
1960, Sc = 132 mp, Sd=264 m p, C 2-bucătărie de vară din lem n din 1970, Sc=78 m p, Sd=78 m p, C 3 -g r a jd  din  
lem n din 1960, Sd=78 m p, Sc=78 m p, C 4 garaj din 2000, Sc=22m p, Sd=22m p, nr. cad . 30746  în  suprafaţă de  
3.131 m p, nr. cad .30748 în  suprafaţă  de 3.133 m p, şi nr. cad. 30749  în  suprafaţă de 6.374 m p, tonte situate în  
corn. C oşna, ju d . S uceava , suprafaţa totală m ăsurată este de 22.379 mp.

A rt2 Domnul Todaşcă Eduard va depune la Autoritatea Tutelară din cadrul Primărieie Coşna, o 
copie a actului de donaţie.

Art.3 Bunurile astfel dobândite de către minor vor fi administrate până la majoratul minorului de 
către părinţii acestuia şi nu vor putea fi înstrăinate decât cu acordul Autorităţii Tutelare, prin dispoziţie 
sau al unei instanţe judecătoreşti, prin sentinţă civilă.

Art. 4 Reprezentantul Autorităţii Tutelare -doamna Dorofteisei Mîhaela- şi Colectivul de Sprijin al 
Autorităţii Tutelare vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.

P R IM A R , 
G a v r i l  P a r d


