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ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  IZVOARELE SUCEVEI 

 

 
 

 

 

DISPOZIŢIA 

Nr.69 din 12.10.2022 

 privind numirea unui curator pentru minorul SERGHI Damian 

 

        Primarul comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava – Mechno Mihail; 

Analizând: 

- Adresa din partea Biroului Individual Notarial ȘCRABA LUMINIȚĂ Ana Maria 

nr.695/28.09.2022; 

- Referatul consilierului superior din cadrul compartimentului juridic și asistență 

socială înregistrat la nr.6813/12.10.2022; 

Ţinând cont de prevederile: 

- art.229 alin.(3^2) din Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii 

nr.287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare; 

    În temeiul prevederilor art.155 alin.1 lit.e şi art.196 alin.1 lit.(b) din Ordonanţa de 

Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 

DISPUN: 

 Art.1.Se instituie curatela pentru minorul SERGHI Damian, fiul lui SERGHI Toader 

şi SERGHI Nicoleta, născut la data de 6 octombrie 2015, CNP 5.151.006.330.237, în 

localitatea Suceava, jud. Suceava. 

Art.2:Domnul MEHNU Leonard-Tiberiu-CNP 1.800.623.336.676, domiciliat în 

Com. Izvoarele Sucevei,sat.Brodina,nr.146A,jud. Suceava, legitimat cu C.I. seria XV 

nr.441588 se numește curator special, fiind reprezentantul legal al minorului SERGHI 

Damian, urmând ca acesta să îl asiste la semnarea contractului de donație, prin care 

minorul acceptă cu titlu de donație de la mătușa sa SERGHI Victoria, CNP 

2.610.818.353.942 domiciliată în sat. Teremia Mare, nr.3, com. Teremia Mare, jud. Timiș 

următoarele bunuri imobile: 

- suprafața de 10.000 mp (zecemii) teren vegetație forestieră, situat în extravilanul 

comunei Moldova-Sulița, teren forestier înscris în amenajamentul silvic, pe raza 

Ocolului Silvic Brodina, identic cu imobilul cu număr cadastral 32433 format din 

parcela 1 pădure de 10.000 mp (zecemii), înscris în Cartea Funciară nr.32433 a 

localității Moldova-Sulița; 
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- suprafața de 10.000 mp (zecemii) teren vegetație forestieră, situat în extravilanul 

comunei Izvoarele Sucevei, teren forestier înscris în amenajamentul silvic, pe raza 

Ocolului Silvic Brodina, identic cu imobilul cu număr cadastral 33042 format din 

parcela 1 pădure de 10.000 mp (zecemii), înscris în Cartea Funciară nr.33042 a 

localității Izvoarele Sucevei; 

- suprafața de 48.612 mp (patruzeci și optmii șasesute doisprezece) teren vegetație 

forestieră, situat în extravilanul comunei Izvoarele Sucevei, teren forestier înscris 

în amenajamentul silvic, pe raza Ocolului Silvic Brodina, identic cu imobilul cu 

număr cadastral 31238 format din parcela 1 pădure de 48.612 mp (patruzeci și 

optmii șasesute doisprezece), înscris în Cartea Funciară nr.31238 a localității 

Izvoarele Sucevei. 

Art.3.Prezenta dispoziţie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 

554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare.              

          Art.4.Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul 

secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului 

Suceava, Biroului Individual Notarial, compartimentului asistență socială şi se aduce la 

cunoştinţă publică prin  publicarea pe site-ul instituţiei www.primariaizvoarelesucevei.ro, în 

Monitorul Oficial Local, la Secțiunea Dispozițiile Autorității Executive. 

 

 

                   Primar,               Contrasemnează  pentru  legalitate 

             Secretarul general al comunei, 

Mihail MECHNO                 Cătălina JURAVLE 

 

http://www.primariaizvoarelesucevei.ro/

