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          DISPOZIŢIA nr. 81 

din 13 septembrie 2022 

 

privind numirea domnului Mureșan Mircea în calitate de curator pentru numitul 

Mureșan Ioan în vederea soluționării cererii de declarare judecătorească a morții aflată pe rolul 

Judecătoriei Târgu Mureș 

 

Primarul comunei Șincai, județul Mureș, Pop Vasile 

Văzând Raportul de specialitate al Secretarului general al comunei Șincai nr.  2824 din data de 

13.09.2022 prin care se propune emiterea unei Dispoziții privind numirea domnului Mureșan Mircea în 

calitate de curator pentru numitul Mureșan Ioan în vederea soluționării cererii de declarare 

judecătorească a morții aflată pe rolul Judecătoriei Târgu Mureș; 

Luând act de:  

- Adresa emisă de către Judecătoria Târgu Mureș în dosarul nr. 8662/320/2022, înregistrată la 

Registratura Primăriei comunei Șincai sub nr. 2391/29.07.2022, prin care s-a solicitat numirea unui 

curator pentru numitul Mureșan Ioan (CNP) care vizează declararea judecătorească a morții persoanei 

ante – menționate; 

- Declarația numitului Mureșan Mircea, prin care declară că este de acord să fie numit curator 

pentru numitul Mureșan Ioan, înregistrată la Primăria comunei Șincai sub nr. 2823/13.09.2022; 

Având în vedere: 

-  prevederile art. 945 alin. (3) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 178 lit. d), art. 179 lit. c), art. 180 alin. (1) din Legea nr. 287/2009, privind 

Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 229 alin. (2) lit. c) din Legea 71/2011, pentru punerea în aplicare a Legii nr. 

287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 155 alin. (1) lit. a)  coroborat cu alin. (2)  lit. c) și  art.196 alin (1) lit. b) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

D I S P U N E : 

Art.1. Se instituie curatela pentru numitul Mureșan Ioan, cu ultimul domiciliu cunoscut în sat 

Șincai nr. 380, Comuna Șincai, Județul Mureș, în vederea reprezentării acestuia în dosarul nr. 

8662/320/2022 aflat pe rolul Judecătoriei Târgu Mureș, până la soluționarea cauzei pendinte.  

Art.2. Se numește în calitate de curator domnul Mureșan Mircea, identificat prin ............. 

domiciliat în..............., Comuna Șincai, Județul Mureș, până la soluționarea cauzei aflată pe rolul 

Judecătoriei Târgu Mureș care face obiectul dosarului nr. 8662/320/2022.  

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se încredințează secretarul 

general al Comunei Șincai și persoana nominalizată la art. 2.  

Art. 4. Prezenta dispoziţie are caracter individual şi poate fi atacată în termenul legal prevăzut 

de către Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, cu respectarea procedurii prealabile. 
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 Art. 5. - Prezenta dispoziţie va fi transmisă prin intermediul secretarului general al unității 

administrativ teritoriale Comuna Șincai, în termenul prevăzut de lege, Prefectului Județului Mureș, 

persoanei nominalizate la art. 2, Judecătoriei Târgu Mureș, și se aduce la cunoștință publică prin afișare, 

precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.primariasincai.ro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMAR 

 

………………….………………… 

POP VASILE 

Secretar General 

U.A.T. Comuna Șincai 

………………….………………… 

TOMA DRAGOȘ 
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