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                                                              D I S P O Z I ŢI E 
 
            privind numirea doamnei  RA Ț  ANA  curator special al nepotului s ău URS MARIAN-
IONUȚ,persoan ă cu hgandicap grav cu asistent personal. 
 
                Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de d-na Prială Florica-Elisabeta 
consilier asistent pe probleme de asistență socială,prin care propune numirea doamnei  RAȚ ANA  
curator special pentru nepotul său URS MARIAN-IONUȚ,,CNP- 
              Ținând cont de art. 7 alin. (2) din Codul Civil;precum și art. 229 alin.32  din Ordonanţa de 
urgenţă a  Guvernului nr. 79//2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a 
Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 60/2012, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
               Analizând cererea  nr.513 din 16 octombrie  2020 a Birou Individual Notarial Tocoian Iosif  
-Beiuș,  prin care solicită numirea unui curator special  pentru  URS MARIAN-IONUȚ,CNP-,în 
vederea dezbaterii  procedurii succesorale  după defunctul său  tată URS MARIN ,CNP--,decedat la 
data de 26.08.2019,cu ultimul domiciliu în comuna Ceica,sat Ceișoara,nr-județul Bihor., 

 În temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) ,lit.a) ,alin.2,lit.a,art.156 şi celor ale art. 196 alin. 
(1) lit. b)  din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

  PRIMARUL COMUNEI CEICA, 
 
                                   D I S P U N E  : 
 

                Art.1.-  Se numeşte curator special pentru URS MARIAN-IONUȚ,persoan ă cu handicap 
grav cu asistent personal  conform certificatului d e încadrare în grad de handicap nr.A 
9659/26.09.2013 emis de Comisia de Evaluare a Persoanelor  cu Handicap Bihor, 
 CNP-,  cu domiciliul în comuna Ceica,sat Ceișoara,nr., județul Bihor doamna  RAȚ ANA  ,  având 
codul numeric personal  cu domiciliul în comuna Ceica,sat Ceișoara,nr.  judeţul Bihor, cu sarcina de 
al  reprezenta pe nepotul său  la dezbaterea procedurii succesorale  efectuat în interesul nepotului 
său pentru dezbaterea procedurii succesorale după defunctul său  tată URS MARIN,CNP-,decedat 
la data de 26.08.2019,cu ultimul domiciliu în comuna Ceica,sat Ceișoara,nr.147,județul Bihor., 
              Art.2.-  Efectele prezentei dispoziţii vor înceta când procedura succesorală notarială va fi 
îndeplinită. 
                Art.3 .Prezenta dispoziţie se comunica cu: 

-    Instituţia Prefectului-direcţia juridică 
                    - D-na  
                     -Persoanele în cauză  
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