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D I S P O Z I ŢI E
privind numirea domnului PAȘCA GHEORGHE curator pe seama bolnavului
TOTH EUGEN.
Având în vedere Raportul de specialitate nr.2473/25.11.2021 întocmit de d-na Prială
Florica-Elisabeta consilier aprincipal pe probleme de asistență socială,prin care propune numirea
domnului PAȘCA GHEORGHE curator special pe seama bolnavului TOTH EUGEN,,CNP- - în
vederea reprezentării acestuia în fața Notarului Public în dezbaterea procedurii succesorale a
defunctei TOTH MARGARETA,mama intimatului ,CNP- ,decedată la data de 01.11.2014,cu ultimul
domiciliu în localitatea Borș,nr.,județul Bihor,în vederea acceptării moștenirii ,respectiv pentru
vânzarea cotei ce-i revine numitului Toth Eugendin masa succesorală reprezentând în natură teren
situat în intravilanul comunei Borș,nr.-,județul Bihor în suprafață de 563 mp,identificat cu
nr.cadastral 59099 ,înscris în CF nr.59099 Borș,succesiune aflată pe rol la Notar în dosar
nr.218/24.11.2021,
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.529/24.11.2021 a Notarului Public -Pană Florin din dosar nr.
218/24.11.2021 care solicită numirea domnului PAȘCA GHEORGHE curator pe seama
bolnavului TOTH EUGEN, în vederea reprezentării acestuia în fața Notarului Public în dezbaterea
procedurii succesorale a defunctei TOTH MARGARETA,mama intimatului ,CNP- ,decedată la data
de 01.11.2014,cu ultimul domiciliu în localitatea Borș,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,
DISPUNE :
Art.1.- Se numeşte curator special pe seama bolnavului TOTH EUGEN,CNP- cu
domiciliul în comuna Ceica,sat Ceica,nr., județul Bihor ,doamnul PAȘCA GHEORGHE , având
codul numeric personal - cu domiciliul în comuna Ceica,sat Ceica,nr,judeţul Bihor, în vederea
reprezentării acestuia în fața Notarului Public în dezbaterea procedurii succesorale a defunctei
TOTH MARGARETA,mama intimatului ,CNP- ,decedată la data de 01.11.2014,cu ultimul domiciliu
în localitatea Borș,nr.,județul Bihor,în vederea acceptării moștenirii ,respectiv pentru vânzarea cotei
ce-i revine numitului Toth Eugendin masa succesorală reprezentând în natură teren situat în
intravilanul comunei Borș,nr.,județul Bihor în suprafață de 563 mp,identificat cu nr.cadastral 59099
,înscris în CF nr.59099 Borș,succesiune aflată pe rol la Notar în dosar nr.218/24.11.2021,
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-nul PAȘCA GHEORGHE ,
- dosar
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