
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZAU 

COMUNA CERNĂTEȘTI 
PRIMAR 

 
 

DISPOZIȚIE 
Privind instituirea curatelei speciale și numirea domnului Blăjanu 

Constantin în calitate de curator special pentru nepoata sa minoră 

Drăguțu Andreea-Alexandra 

 

 

Primarul comunei Cernătești, județul Buzău ; 

Având in vedere: 
 - adresa nr. 606/19.10.2020, înregistrată cu nr. 4257/21.10.2020 la 
UAT Cernătești, prin care Societatea Profesională Notarială Vișinoiu Elena și 
Ioniță Gheorghe , cu sediul în municipiul Buzău, str. Arh. Petre Antonescu, 
cartier Zona Centrală, nr. 3, bl. 3, județul Buzău solicită să dispunem 

eliberarea unei dispoziții de curator pentru fiica defunctului,  Drăguțu 

Andreea-Alexandra, CNP 6060428100176 în favoarea bunicului său matern, 

Blăjanu Constantin, CNP 1540516100079; 
 - cererea doamnei Drăguțu Elena, înregistrată cu nr. 4289/23.10.2020 
la UAT Cernătești, prin care solicită desemnarea domnului Blăjanu 

Constantin în calitate de curator  special pentru nepoata sa, Drăguțu 

Andreea-Alexandra; 
 - declarația domnului Blăjanu Constantin, înregistrată cu nr. 

4290/23.10.2020 la UAT Cernătești, având CNP 1540516100079, cu 
domiciliul în comuna Cernătești, sat Zărneștii de Slănic, județul Buzău, prin 

care acceptă numirea de curator special pentru nepoata sa,  Drăguțu 
Andreea-Alexandra, CNP 6060428100176 și asistarea ei la dezbaterea 

succesiunii după defunctul său tată; 
  - declarația minorei Drăguțu Andreea-Alexandra, înregistrată cu nr. 
4291/23.10.2020 la UAT Cernătești, având CNP 6060428100176, cu 

domiciliul în comuna Cernătești, sat Zărneștii de Slănic, județul Buzău, prin 

care acceptă numirea de curator special a bunicului său, Blăjanu 
Constantin, și asistarea acestuia la dezbaterea succesiunii după defunctul 

său tată; 
- referatul inspectorului cu atribuții de asistență socială înregistrat cu 

nr. 4304/26.10.2020, prin care se propune instituirea curatelei pentru 
reprezentarea minorei Drăguțu Andreea-Alexandra, născută la data de  
28.04.2006, domiciliată în comuna Cernătești, sat Zărneștii de Slănic, 

județul Buzău și desemnarea domnului Blăjanu Constantin, bunicul matern 
al minorei cu același domiciliu, în calitate de curator special în vederea 

asistării acesteia la dezbaterea succesiunii după defunctul său tată – 
Drăguțu Radu-Cornel, decedat la data de 06.10.2020, fost cu ultimul 
domiciliu în comuna Cernătești, sat Zărneștii de Slănic, județul Buzău; 



- prevederile art. 229, alin. (32) din Legea 71/2011 cu modificările și 

completările ulterioare pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 
privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - prevederile art. 41, art. 150 și art. 180 alin. (1) din Legea 287/2009 
privind Codul Civil, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 196, alin. (1), lit. b) din OUG nr. 57/2019, privind 

Codul Administrativ; 
DISPUNE 

 Art. 1. Se instituie curatelă specială pentru apărarea intereselor 
minorei Drăguțu Andreea-Alexandra, cu domiciliul în comuna Cernătești, sat 
Zărneștii de Slănic, județul Buzău, în fața notarului public în vederea 

acceptării succesiunii după defunctul său tată – Drăguțu Radu-Cornel, 

decedat la data de 06.10.2020. 
 Art. 2. În sensul articolului anterior, se instituie curatelă și se 

numește curator special domnul Blăjanu Constantin, CNP 154051610007, 
domiciliat în comuna Cernătești, sat Zărneștii de Slănic, județul Buzău, 

posesor al CI seria XZ nr. 596843 eliberat de SPCLEP Buzău la data de 
30.04.2013 - bunic matern care îndeplinește condițiile prevăzute de lege în 
acest sens pentru a reprezenta minora la dezbaterea succesiunii în fața 

notarului public după defunctul său tată. 
 Art. 3. Curatorul special desmnat la articolul 2 va informa în scris 
Autoritatea Tutelară din cadrul Primăriei comunei Cernătești despre modul 

de îndeplinire a mandatului încredințat. 
 Art. 4. Efectele prezentei dispoziții vor înceta o dată ce procedura 

notarială va fi îndeplinită. 
  Art. 5. Cu aducerea la îndeplinirea a prezentei dispoziții, se 

încredințează compartimentul de stare civilă și asistență socială din cadrul 

aparatului propriu al primarului comunei Cernătești. 
 Art. 6. Măsura de ocrotire a minorei stabilită prin prezenta dispoziție 

nu necesită validare sau confirmare de către instanța de tutelă. 
 Art. 7. Prezenta dispoziție poate fi contestată conform prevederilor 
Legii nr. 544/2004 privind contenciosul adminstrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, cu respectarea procedurii prealabile. 
 Art. 8. Prezenta dispoziție se va comunica în mod obligatoriu prin 
intermediul secretarului general al UAT Cernătești în termenul prevăzut de 

lege către: Instituția Prefectului – Județul Buzău, Societatea Profesională 
Notarială Vișinoiu Elena și Ioniță Gheorghe în fața căreia se va dezbate 

succesiunea, persoanelor nominalizate la articolul 1 si articolul 2 și se va 
publica pe pagina de internet a instituției. 

 

 

 
           Primar,                                                      Contrasemnează pentru legalitate, 
  MÎRZEA PETRACHE                                         SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

                                                                            DUMITRAȘCU DORU-VASILE  

                                         
 

Nr. 114/26.10.2020 

                            


