
       

                                                            
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MARAMUREŞ 

COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU 

PRIMARUL COMUNEI        

 

       DISPOZIŢIE 
 

cu privire la desemnarea   unei persoane pentru reprezentarea  unor moștenitori  în cadrul   dezbaterii 

procedurii succesorale 
 

 Având în vedere adresa nr.483 din 22.01.2017 a Societății Profesionale Notariale BALOGH & TREGER cu sediul social 

în   Baia Mare str. George Coșbuc nr.25/2, prin care solicită desemnarea  unei persoane , în vederea reprezentării  nimitelor POP 

ANCA-AMALIA-GIULIETA și POP MARIA în cadrul dezbaterii succesiunii după defunctul lor tată, POP GHEORGHE,decedat 

în localitatea  BAITA DE SUB CODRU la data de 02.12.2017 ,cu ultimul domiciliu în localitatea  Băița de sub Codru  nr. 149; 

   Având în vedere  referatul compartimentului de asistență socială din cadrul primăriei Băița de sub Codru ,care 

pe baza constatărilor la domiciliul  numitelor POP ANCA-AMALIA-GIULIETA și POP MARIA și a documentelor prezentate de 

către aceasta,propune desemnarea doamnei BANCOȘ SIMONA-NADIA-inspector în cadrul compartimentului de asistență 

socială al primăriei Băița de sub Codru , să le reprezinte pe  acestea în cadrul dezbaterii succesiunii  după defunctul lor tată,  POP 

GHEORGHE ,cu ultimul domiciliu în localitatea  Băița de sub Codru nr. 149; 

 Având în vedere prevederile art. 229 alin. 3 indice 2 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru  

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

  In temeiul prevederilor articolului 63 aliniatul 1 litera “ a”,aliniatul 2 al aceluiaşi articol , art.68 şi art.115 

aliniatul 1 litera”a” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr.123 

din 20 februarie 2007; 

   Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş 

 

      DISPUNE :   
    
  Articolul 1. Doamna  BANCOȘ SIMONA-NADIA-inspector în cadrul compartimentului de asistență socială al 

primăriei Băița de sub Codru, cu domiciliul în localitatea URMENIȘ nr. 9, comuna Băița de sub Codru, județul Maramureș, se 

desemnează  în vederea reprezentării   numitelor  POP ANCA-AMALIA-GIULIETA și POP MARIA din localitatea  Băița de sub 

Codru nr. 149, în cadrul dezbaterii procedurii succesorale de pe urma defunctului lor tată,POP GHEORGHE  ,cu ultimul 

domiciliu în localitatea  Băița de sub Codru nr. 149. 

 Articolul 2. Prezenta dispoziție se face publică prin afișare la sediul  primăriei Băița de sub  

Codru și se comunică:          

-Doamnelor   POP ANCA-AMALIA-GIULIETA și POP MARIA din localitatea  Băița de sub Codru 

nr. 149. 

 -Doamnei BANCOȘ SIMONA-NADIA-inspector asistență socială.  

 -Societății Profesionale Notariale BALOGH & TREGER-Baia Mare 

   -Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş 

    

 

 

PRIMAR 

 

                DUMUȚA  AUREL 

 

 

Băiţa de sub Codru        AVIZAT 

la  22.01.2018.                            pentru legalitate 

Nr.38.                                             SECRETAR 
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