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Dispoziția  
Nr. 5 din 20.01.2016 

privind numirea doamnei Magdalena FLOREA ca tutore  asupra interzisei 
judecătorești Emilia-Iuliana AVRAM 

 Având în vedere : 

- Sentința civilă nr.7357/02.06.2015 a Judecătoriei Timișoara în dosar nr. 

33154/325/2014 prin care s-a dispus punerea sub interdicție judecătorească a lui 

Emilia-Iuliana AVRAM, 

- Încheierii civile nr.11723/27.10.2015 a Judecătoriei Timișoara prin care s-a numit 

tutore doamna Magdalena FLOREA, 

- art.171 din Noul Cod Civil 

în temeiul prevederilor art. 63, alin. (1), lit. a), alin. (2), art.68 şi art. 115 lit. a) din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare,   

primarul comunei Dudeştii Noi emite următoarea dispoziţie : 
 

Art.1. – Se numește tutore doamna Magdalena FLOREA, având CNP             , 

născută în  mun.Timișoara, județ Timiș, la data de 26.04.1967, domiciliată în sat Dudeștii 

Noi, județ Timiș asupra interzisei judecătorești Emilia-Iuliana AVRAM, având CNP            , 

născută în orș Sânnicolau Mare, județ Timiș, la data de 06.06.1995, domiciliată în satul 

Dudeștii Noi, județ.Timiș. 

 

Art.2. -  Doamna Magdalena FLOREA, în calitate de tutore va prezenta Autorității 

Tutelare din cadrul Primăriei comunei Dudeștii Noi, județ Timiș, anual, în termen de 30 zile 

de la sfârșitul anului calendaristic, o dare de seamă despre modul cum s-a îngrijit de 

persoana pusă sub interdicție judecătorească Emilia-Iuliana AVRAM, precum și despre 

administrarea bunurilor acesteia. 

 

Art.3. – Se dispune ca Autoritatea Tutelară din cadrul Primăriei comunei Dudeștii Noi 

să comunice la dosarul cauzei, referatele pe care le va întocmi, începând de la data 

comunicării prezentei încheieri, în îndeplinirea atribuțiilor de efectuare a controlului efectiv, 

asupra modului în care tutorele Magdalena FLOREA  își va îndeplini atribuțiile cu privire la 



persoana pusă sub înterdicție judecătorească Emilia-Iuliana AVRAM precum și despre 

administrarea bunurilor acestuia,  inventarul pe care îl va întocmi, cu bunurile persoanei 

puse sub interdicție judecătorească, precum și copii de pe dările de seamă pe care anual 

tutorele și de pe dispozițiile autorității tutelare prin care se vor da descărcări tutorelui. 

 

Art. 4. – Prezenta  dispoziţie, în termenul prevăzut de lege de secretarul comunei 

Dudeștii Noi se comunică: 

a) prefectului  judeţului Timiş 

b) dosar secretar 

c) Serviciului de asistență socială din cadrul  Comunei Dudeștii Noi 

e)   doamnei Magdalena FLOREA  

 
            PRIMARUL COMUNEI  DUDEŞTII NOI, 
                       Alin-Adrian NICA                                           Avizează pentru legalitate: 
                                                                                               SECRETARUL COMUNEI, 
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