
          Ioan Bohancanu, primarul comunei  Beba Veche, județul Timiș,
         Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de Compartiment  ALOCATII SI 
SERVICII SOCIALE înregistrat sub nr. 1175/6.04.2021;

          În temeiul prevederilor art. art. 155 alin. 1) lit.  d), art. 135 alin. (1) şi art. 196 alin. 
(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

                                        P R O P U N:

privind desemnarea unui reprezentant pentru asistarea domnului Pușkaș-
Bârta Andrei la semnarea contractului de întreținere

PROIECT DE DISPOZIȚIE NR. 31 / 07.04.2021

Judetul Timis
Comuna Beba Veche

PRIMAR

          Văzând cererea domnului  Pușkaș-Bârta Andrei domiciliat în comuna Beba 
Veche nr. 700 prin care solicita desemnarea unui reprezentant al autoritatii tutelare;

          Constatând că ancheta socială nr. 1197/7.04.2021 constată necesitatea 
încheierii unui contract de întreținere;

          Având în vedere dispoziţiile Codului Civil şi ale Decretului nr. 31/1954 privitor la 
persoanele fizice şi juridice precum şi ale art. 30 din Legea nr. 17/6.03.2000 privind 
asistenţa socială a persoanelor vârstnice;

    xxxx Contine date cu caracter personal, exceptate de la publicare. xxxxxx

Articolul 1:

    Reprezentantul instituției noastre este împuternicit să verifice, din oficiu sau la 
sesizarea oricărei persoane fizice / juridice, modul de executare a obligației de 
întreținere şi de îngrijire, în condițiile prevăzute expres în actul juridic încheiat de notarul 
public.

Articolul 2:

    Prezenta dispozitie se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Persoanelor in cauza;
- Publicare în Monitorul Oficial Local pe site web primariabebaveche.ro.

Articolul 3:

Primar,

Ioan Bohancanu, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu
                   Secretar General al comunei Beba Veche



Comuna Beba Veche
Județul Timiș
Compartiment ALOCATII SI SERVICII SOCIALE
Nr. 1175/6.04.2021

R E F E R A T

    Având în vedere următoarele temeiuri legale:

propun emiterea unei dispozitii privind desemnarea unui reprezentant pentru 
asistarea domnului Pușkaș-Bârta Andrei la semnarea contractului de întreținere care să 
reglementeze următoarele aspecte:

Compartiment  ALOCATII SI SERVICII SOCIALE

Se numeşte Sfetcu Ionica Veronica, domiciliată în comuna Beba Veche nr. 192, CNP 
2791017162202, legitimată cu cartea de identitate seria TZ nr. 009402, referent de 
specialitate în cadrul Primăriei comunei Beba-Veche, pentru asistarea domnului Pușkaș-
Bârta Andrei CNP 1540704353949 domiciliat în comuna Beba-Veche satul Beba Veche 
nr. 700,  la semnarea contractului de întreţinere cu domnul Pușkaș-Bârta Andrei CNP 
1810725352291 domiciliat în comuna Beba Veche nr. 762 având ca obiect imobilul nr. 
762 Beba Veche înscris în cartea funciară nr. 4002665 sub nr. top. 2808/907 constând 
în casă de locuit și teren intravilan în suprafață de 1079 mp.

          Văzând cererea domnului  Pușkaș-Bârta Andrei domiciliat în comuna Beba 
Veche nr. 700 prin care solicita desemnarea unui reprezentant al autoritatii tutelare;

          Constatând că ancheta socială nr. 1197/7.04.2021 constată necesitatea 
încheierii unui contract de întreținere;

          Având în vedere dispoziţiile Codului Civil şi ale Decretului nr. 31/1954 privitor la 
persoanele fizice şi juridice precum şi ale art. 30 din Legea nr. 17/6.03.2000 privind 
asistenţa socială a persoanelor vârstnice;


