
 
 ROMÂNIA 

 

COMUNA ROSEȚI, JUD. CĂLĂRAȘI                                                                    COD FISCAL:4294146    

TEL/FAX:0242344022/0242344017                                                    E-MAIL:primariaroseti@yahoo.com 

DISPOZIŢIE 

privind numire curator special   

 
 Râjnoveanu Nicolae, Primarul comunei Roseţi, judeţul Călăraşi, 

                    Având în vedere: 

- Adresa nr.4744/27.08.2020 transmisă de B.I.N Șerban Angelica-Valentina,  prin care se 

solicită  autorizarea încheierii unui contract de vânzare cumpărare cu procurator de fonduri a 

imobilului situat în comuna Roseți județul Călărași, str. Soarelui nr. 98, unde minora Caloianu 

Ramona-Nicoleta să fie asistată de d-l Șișman Daniel domiciliat în comuna Roseți, județul 

Călărași, strada G-ral Dragalina nr. 13,  posesor al C.I. seria KL nr.618054, eliberată de 

SPCLEP Călărași la data de 28.07.2020, CNP-1800716214151, iar pentru minorii  Caloianu 

Ionuț-Stănel și Caloianu Andreea-Florentina să semneze contractul de vânzare-cumpărare în 

locul/alături de aceștia și să le încuviințeze actul acestora, 

- Certificat de deces seria D.11 nr. 280083 eliberat de Primăria Roseți în baza actului de deces 

nr. 37/3.07.2020 privind pe tatăl minorilor-Caloianu Ionel, 

- Prevederile art. 106 alin.(1), art. 150 alin.(1), art. 229 alin.(3) indice 2, coroborat cu alin.(3) 

indice 3 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii  nr. 287/2009 privind Codul 

Civil,  

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

DISPUNE: 

Art.1.Se numește curator special d-l Șișman Daniel, domiciliat în comuna Roseți, județul 

Călărași, strada G-ral Dragalina nr. 13,  posesor al C.I. seria KL nr.618054, eliberată de SPCLEP 

Călărași la data de 28.07.2020, CNP-1800716214151, care să asiste/reprezinte pe minora 

Caloianu Ramona-Nicoleta, domiciliată în comuna Roseți, județul Călărași, str.Plaurului nr. 4A, 

legitimată cu CI seria KL nr. 595208, CNP-6050817510022 și să reprezinte pe minorul Caloianu 

Ionuț Stănel, CNP-5061010510013 precum și pe minora Caloianu Andreea-Florentina, CNP-

6111114510031 la încheierea unui contract de vânzare cumpărare cu procurator de fonduri a 

imobilului situat în comuna Roseți, județul Călărași, str. Soarelui, nr. 98 unde suma de bani 

necesară dobândirii imobilului mai sus precizat urmând a le fi donată minorilor de către Șișman 

Vasile. 

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii, se însărcinează 

compartimentul Autoritate Tutelară din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Roseţi. 

-Secretarul general al comunei Roseţi, va comunica prezenta dispoziţie persoanelor şi 

autorităţilor interesate,conform legii. 

                Primarul comunei Roseţi                                                                       Contrasemnează, 

               Nicolae RÂJNOVEANU                                                                          Secretar general 

             Lavinia TĂNASE 

        Nr.195 

        Emisă la Roseţi                     

        Astăzi,28.08.2020 


