
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA  

COMUNA DORNA ARINI
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E
cu privire la numirea doamnei OLARU Alina,
curator special care va reprezenta pe doamna SAHRU Stela-Iulia, la 

Notarul public în vederea reprezentării şi apărării intereselor acesteia la încheierea unor 
acte de dispoziţie privind cauza succesorală după defuncta PARFENIE Mihaela-Maria

IOAN MORARU, primar al comunei Doma Arini, judeţul Suceava,
Luând în considerare cererea nr.514 din 24.11.2016, pentru numirea unui curator în 

vederea reprezentării primită de la Biroul Individual Notarial „Vasiluţ Niculina”, Municipiul 
Vatra Domei;

Având în vedere Sentinţa Civilă nr. 571/2016, a Judecătoriei Vatra Domei Suceava; 
în baza prevederilor:
-art. 229 alin. (32) din Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 

privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare;
-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 
privind Codul civil;

-art. 43 alin. (2) din Codul civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 7 şi art. 11 din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare;
Văzând că nu este încălcat regimul conflictului de interese sau incompatibilităţii aşa cum 

sunt ele definite în Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) lit. „d”, alin. (5) lit. „c”, art. 68 alin. (1) şi cele ale 
art. 115, alin.(l), lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare.

DISPUN:

A rt.l -  Se numeşte doamna OLARU Alina, domiciliată în sat Doma-Arini nr.102, 
comuna Doma-Arini, Judeţul Suceava, curator special care va reprezenta
pe doamna SAHRU Stela-Iulia, la încheierea unor acte de dispoziţie
privind cauza succesorală după defuncta PARFENIE Mihaela- Maria 
decedată la data de 16.04.2016.

Art.2 (1) - Curatorul special se va prezenta la Biroul Individual Notarial „ Vasiluţ 
Niculina”- Municipiul Vatra Domei şi va accepta succesiunea pentru doamna SAHRU Stela- 
Iulia, în calitate de soră a defunctei PARFENIE Mihaela- Maria, cu o cotă de 1/1 din averea ce a 
aparţinut acesteia, semnând pentru doamna SAHRU Stela-Iulia,

(2) -  După întocmirea certificatului de moştenitor după defuncta PARFENIE 
Mihaela- Maria, sarcina curatelei doamnei OLARU Alina, încetează.



(3) -  Bunurile dobândite prin succesiune de către doamna SAHRU Stela-Iulia, după 
sora sa PARFENIE Mihaela- Maria, se vor administra de către doamna OLARU Alina 
desemnată tutore prin Sentinţa Civilă nr. 571/2016, a Judecătoriei Vatra Domei Suceava, rămasă 
definitivă şi irevocabilă, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Art. 3 (1) - Prezenta dispoziţie are caracter individual şi poate fi contestată de persoana 
nemulţumită la sediul Primăriei Comunei Doma-Arini, Judeţul Suceava, în termen de 30 zile de 
la data luării la cunoştinţă de prevederile acesteia, putând solicita revocarea, în tot sau în parte, a 
acesteia.

(2) - Soluţionarea contestaţiilor depuse în condiţiile alin. (1) este de competenţa 
Primarului Comunei Doma-Arini, Judeţul Suceava.

(3) - Primarul Comunei Doma-Arini, Judeţul Suceava, soluţionaează contestaţiile 
depuse, în termen de 30 de zile calculate în condiţiile Codului civil.

(4) -împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (2), persoana 
nemulţumită se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în termen de 6 luni de la:

a) data comunicării răspunsului la plângerea prealabilă;
b) data comunicării refuzului nejustificat de soluţionare a cererii;
c) data expirării termenului de soluţionare a plângerii prealabile, respectiv data expirării 

termenului legal de soluţionare a cererii;
d) data expirării tennenului de 30 zile, calculat de la comunicarea actului administrativ emis în 

soluţionarea favorabilă a cererii sau, după caz, a plângerii prealabile;
(5) - Pentru motive temeinice, cererea la instanţa competentă poate fi introdusă şi 

peste termenul prevăzut la alin. (4), dar nu mai târziu de un an de la data comunicării actului, data 
luării la cunoştinţă sau data introducerii cererii, după caz.

Art.4 -Secretaml comunei se va îngriji de aducerea acestei dispoziţii la cunoştinţa celor 
interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului -  Judeţul Suceava pentru exercitarea controlului de 
legalitate.

PRIMARUL COMUNEI, 
Ioan^fORARU
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