
        

 

R O M ÂN I A  
JUDE UL TIMIŞ 

PRIMARUL 
    COMUNEI DUDEŞTII NOI 

 
 

Dispozi ia  
Nr. 56 din 04.05.2018 

 
privind numirea curatorului  special   PUNDICHI VICTORIA pentru CAPSALI LUCIAN-

ATANASIE 
 

Având în vedere: 
a) adresa notarului public Globan-Curuți Mariana înregistrată  cu nr.2846/13.04.2018 

prin care se solicită numirea curatorului special Pundichi Victoria   pentru Capsali 
Lucian-Atanasie,  

b) declarația  doamnei Pundichi Victoria, prin care declară că este de acord cu numirea 
ca și curator special pentru numitul Capsali Lucian-Atanasie,  
 

inând cont de prevederile art.167 din Cod civil, art.937, alin.3 din Noul Cod de 
procedură civilă,  

în temeiul prevederile art. 63, alin.1, lit.a şi art.115 lit. a din Legea administra iei  
publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare,   

 
primarul comunei Dudeştii Noi emite următoarea dispozi ie : 

 
Art.1.- (1)  Se numeşte curator special,  PUNDICHI VICTORIA, domiciliată în 

jud.Timiş, com.Dudeştii Noi, str. Rozelor, nr.43, CNP 2390101354799  în scopul 
reprezentării interzisului judecătoresc CAPSALI LUCIAN-ATANASIE, domiciliat în 
jud.Timiş, com.Dudeştii Noi, str.Rozelor, nr.43, având CNP 1850503350019 la 
sucucesiunea tatălui Capsali Sorin-Gheorghe decedat la data de 02 mai 2015.  

(2) Curatorul special are obligația să semneze expres acceptarea  succesiunii 
legale și dobândirea    calității de moștenitor pentru interzisul judecătoresc Capsali Lucian-
Atanasie și să nu încheie alte acte juridice ce depășesc reprezentarea la succesiunea 
defunctului Capsali Sorin-Gheorghe. 

Art.2. -   Tutorele  Pundichi-Ionel Melania, având CNP 2650110354720, născută în  
mun.Timișoara, județ Timiș, la data de 10.01.1965, domiciliată în sat Dudeștii Noi, 
str.Rozelor, nr.43, este obligat să prezinte anual ssau oricând dări de seamă despre 
administrarea bunurilor interzisului judecătoresc către instanța de tutelă. 

 
Art.3. - Prezenta dispozi ie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul 

secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului jude ului Timiş pentru 
exercitarea controlului de legalitate, Serviciul Public de Asistență Socială a comunei 
Dudeștii Noi, lui Pundichi Victoria, lui Pundichi-Ionel Melania, notarului public Golban-

Curuți Mariana. 
     

PRIMARUL COMUNEI DUDEŞTII NOI,                                    
             Alin-Adrian NICA                          
                                                                                             Avizează pentru legalitate, 
                            secretarul comunei Dudeştii Noi                                                                                              
                                                                                           Loredana - Adina - Mihaela LUCIU 
 

 L.S.________________________ 
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