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D I S P O Z I Ţ I A 

Nr. 03 din 11.01.2018 
 

privind autorizarea, în interesul minorei Dan Florentina – Denisa, a autentificării unui contract de 
donație în fața notarului public și desemnarea numitei Dan Antonia în calitate de curator special 

 
 
   Primarul comunei Braniștea, județul Dâmbovița: 

Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispozițiile: 
 
▪ Raportului de specialitate nr. 216/10.01.2018, întocmit de către doamna Stana Xonia           

Cristina, având funcția de referent superior în compartimentul asistență socială, prin care se solicită            
autorizarea pentru minora Dan Florentina-Denisa a autentificării unui Contract de donație cu 
rezervarea dreptului de abitație viageră și desemnarea numitei Dan Antonia în calitate de curator  
special; 

▪ Adresei nr. 16/09.01.2018 înregistrată în evidențele instituției noastre sub nr. 
156/09.01.2018, emisă de către Biroul Individual Notarial Drăgan Nina, cu sediul în Mun. Tîrgoviște, 
județ Dîmbovița, prin care se solicită în vederea încheierii Contractului de donație cu rezervarea drep-
tului de abitație viageră pentru imobilul situat în Mun. Tîrgoviște, str. Ion Ciorănescu nr. 1, bl. 9, sc. E, 
et. 4, județ Dâmbovița, înscris în Cartea Funciară nr. 72004-C1-U5 a Mun. Tîrgoviște, compus din 
apartamentul cu nr. 99, cu două camere și dependințe, având nr. cadastral 1382/4/99, proprietatea 
numitei Dan Mariana (donator) – necăsătorită: 

➢ desemnarea mamei sale, numita Dan  Antonia, în calitate de curator special pentru fiica 
sa, minora Dan Florentina-Denisa (donatară) care să o reprezinte la  autentificarea contractului de 
donație al cărui obiect va consta în nuda proprietate din apartamentul descris mai sus;  

➢ cât și autorizarea acceptării donației nudei proprietăți; 
▪ Actelor doveditoare din care rezultă că numita Dan Antonia îndeplinește condițiile legale 

pentru desemnarea sa în calitate de curator special pentru minora Dan Florentina-Denisa în vederea 
semnării unui Contract de donație cu rezervarea dreptului de abitație viageră în fața notarului public 

▪ Art. 145 alin. (1) și (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată1, cu                   
modificările și completările ulterioare; 

▪ Art. 229 alin. 32 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a  Legii nr. 287/2009          
privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Art. 63 alin. (5) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare. 
 

în temeiul prevederilor art. 68 alin. (1) și al art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea administrației publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 
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D I S P U N E: 
 

Art. 1. (1) Se autorizează perfectarea Contractului de donație cu rezervarea dreptului de abitație 

viageră în care minora Dan Florentina-Denisa, născută la data de 12 mai 2008, având CNP 

6080512155145 va avea calitatea de donatară, iar mama ei, numita Dan Mariana, necăsătorită, 

născută la data de 31 august 1986, cu domiciliul în comuna Braniștea, sat Braniștea nr. 729, județ 

Dâmbovița, CNP 2860831155205, va avea calitatea de donator, obiectul donației constând în nuda 

proprietate din imobilul situat în Mun. Tîrgoviște, str. Ion Ciorănescu nr. 1, bl. 9, sc. E, et. 4, județ 

Dâmbovița, înscris în Cartea Funciară nr. 72004-C1-U5 a Mun. Tîrgoviște, compus din apartamentul cu 

nr. 99, cu două camere și dependințe, având nr. cadastral 1382/4/99. 

   (2) Asupra imobilului care face obiectul donației se va rezerva în favoarea numitei Dan Mariana 
(donator) dreptul de abitație viageră. 
 

Art. 2. În sensul articolului anterior se instituie curatelă şi se numeşte doamna Dan Antonia, 
născută la data de 06 martie 1951, cu domiciliul în comuna Braniștea, sat Braniștea nr. 729, județ 
Dâmbovița, CNP 2510306154210, în calitate de curator special pentru minora Dan Florentina-Denisa, 
în vederea autentificării Contractului de donație cu rezervarea dreptului de abitație viageră în fața           
notarului public. 

         
Art. 3. (1) Curator special desemnat la art. 2 și compartimentul asistență socială din cadrul     

aparatului de specialitate al primarului  comunei Braniștea, județ Dâmbovița va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei dispoziții, care încetează odată ce procedura notarială va fi îndeplinită. 

(2) Curator special va informa în scris autoritatea tutelară din cadrul Primăriei comunei 
Braniștea, județ Dâmbovița despre modul de îndeplinire a mandatului încredințat. 

 

Art. 4.  Măsura de ocrotire a minorei, stabilită prin prezenta dispoziţie, nu necesită validare sau 
confirmare de către instanţa de tutelă. 

 
Art. 5. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 

contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, cu respectarea procedurii 
prealabile. 
 

Art. 6. Prezenta dispoziție se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului județului Dâmbovița, Biroului Individual Notarial 
Drăgan Nina, cu sediul în Mun. Tîrgoviște, județ Dîmbovița, persoanelor nominalizată la art. 1 si 2, și se 
aduce la cunoștință publică prin publicarea pe pagina de internet la adresa: www.primaria-
branistea.ro. 

 
 

 

 

http://www.primaria-branistea.ro/
http://www.primaria-branistea.ro/
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Subsemnata, jr. Ene Ioana Raluca, având funcția de secretar al comunei Braniștea, județul 
Dâmbovița, analizând  adresa nr. 16/09.01.2018 înregistrată în evidențele instituției noastre sub nr. 
156/09.01.2018, emisă de către Biroul Individual Notarial Drăgan Nina, cu sediul în Mun. Tîrgoviște, 
județ Dîmbovița, prin care se solicită în vederea încheierii Contractului de donație cu rezervarea 
dreptului de abitație viageră pentru imobilul situat în Mun. Tîrgoviște, str. Ion Ciorănescu nr. 1, bl. 9, sc. 
E, et. 4, județ Dâmbovița, înscris în Cartea Funciară nr. 72004-C1-U5 a Mun. Tîrgoviște, compus din 
apartamentul cu nr. 99, cu două camere și dependințe, având nr. ca-dastral 1382/4/99, proprietatea 
numitei Dan Mariana (donator), desemnarea mamei sale, numita Dan Antonia în calitate de curator 
special pentru fiica sa, minora Dan Florentina-Denisa (donatară) care să o reprezinte la  autentificarea 
contractului de donație al cărui obiect va consta în nuda pro-prietate din apartamentul descris mai sus, 
cât și autorizarea acceptării donației nudei proprietăți, coroborat cu prevederile dispozițiilor: 

 
▪ Art. 145 alin. (1) și (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată1, cu 

modificările și completările ulterioare, unde legiuitorul statuează că:  
Art. 145 
Autorizarea instanţei de tutelă 
(1) Instanţa de tutelă acordă tutorelui autorizarea numai dacă actul răspunde unei nevoi sau prezintă un 
folos neîndoielnic pentru minor. 
(2) Autorizarea se va da pentru fiecare act în parte, stabilindu-se, când este cazul, condiţiile de încheiere a 
actului. 
 

▪ Art. 229 alin. 32 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a  Legii nr. 287/2009 
privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare, unde legiuitorul statuează 
că: 
 (32) Până la intrarea în vigoare a reglementării prevăzute la alin. (1), numirea curatorului special care îl 
asistă sau îl reprezintă pe minor la încheierea actelor de dispoziţie sau la dezbaterea procedurii 
succesorale se face, de îndată, de autoritatea tutelară, la cererea notarului public, în acest din urmă caz 
nefiind necesară validarea sau confirmarea de către instanţă. 

 
raportat la actele doveditoare din care rezultă că numita Dan Antonia îndeplinește condițiile legale 

pentru desemnarea sa în calitate de curator special pentru minora Dan Florentina-Denisa în vederea 
semnării unui Contract de donație cu rezervarea dreptului de abitație viageră în fața notarului public 

 
 
 
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA  

PRIMĂRIA COMUNEI BRANIȘTEA 

mailto:primaria.branistea@yahoo.com


 
 
Constat necesitatea emiterii actului administrativ de dispoziție privind autorizarea, în interesul 

minorei Dan Florentina – Denisa, a autentificării unui contract de donație în fața notarului public și 
desemnarea numitei Dan Antonia în calitate de curator special, in contextul extins în care: 

 
1. Curatela specială este o formă provizorie de ocrotire a persoanei fizice luată cu scopul 

protejării drepturilor şi intereselor legitime ale acesteia, indiferent dacă aceste sunt 
patrimoniale sau nepatrimoniale; 

2. Ca orice formă de ocrotire a persoanei fizice, conform noului Cod Civil, măsura curatelei 
speciale poate privi minorii (cazul de față)(inclusiv cei menţionaţi de art. 164 alin. 2) sau majorii 
(art. 105 se referă la „capabili”, iar aceasta nu poate însemna decât persoane cu capacitate 
deplină de exerciţiu, conform art. 38), fie că sunt puşi sub interdicţie, fie că temporar – din 
motivele prevăzute de lege, art. 178 – nu pot să-şi administreze bunurile şi nici să-şi apere 
interesele în condiţii corespunzătoare; 

3. Împrejurarea că instituţia curatelei speciale nu are o reglementare distinctă precum tutela, 
curatela şi punerea sub interdicţie nu împiedică decelarea anumitor principii guvernând 
materia (reglementată şi în noul Cod de procedură civilă la art. 58, din care se observă evidente 
similitudini privind condiţiile numirii şi efectele desemnării cu instituţia din dreptul substanţial); 

4. Astfel, curatela specială este neîndoielnic o măsură a protecţie a persoanei fizice lipsite de 

capacitatea de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă, dar ce poate fi dispusă doar 

atunci când nu s-au instituit măsurile enumerate de art. 106 sau când, din considerente 

excepţionale, ocrotirea incapabilului nu se poate realiza efectiv prin măsurile deja luate; 

5. Apoi, curatela specială se dispune pentru realizarea unui singur act juridic (conform art. 37, 

capacitatea de exerciţiu priveşte aptitudinea persoanei de a încheia singur acte juridice civile, 

fiind deci excluse faptele juridice), iar nu cu privire la totalitatea actelor juridice referitoare la 

persoanele sau bunurile persoanelor fizice; în plus, în cazul curatelei speciale, natura actului 

juridic este determinată anticipat, pe când în cazul celorlalte măsuri de ocrotire acestea se 

referă virtual şi generic la orice act juridic prin care se dobândeşte ori exercită dreptul subiectiv 

civil sau se asumă ori execută o obligaţie civilă; 

6. Prin Legea nr. 60/2012, la art. 229 s-a adăugat un nou alin. 32 potrivit cu care, până la                     
reglementarea prin lege a organizării şi funcţionării instanţei de tutelă, numirea curatorului 
special care îl asistă sau îl reprezintă pe minor la încheierea actelor de dispoziţie sau la dezba-
terea procedurii succesorale se face, de îndată, de autoritatea tutelară, la cererea notarului 
public, în acest din urmă caz nefiind necesară validarea sau confirmarea de către instanţă. 

7. În primul rând, textul de mai sus este incident ori de câte ori este necesară numirea unui cura-
tor special pentru asistenţa sau reprezentarea minorului; de aceea art. 229 alin. 32 nu se aplică 
decât în situaţia minorului lipsit de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate restrânsă, iar nu în 
privinţa majorului ocrotit, adică pus sub interdicţie (în cazul majorului care nu este pus sub in-
terdicţie, desemnarea unui curator special se face doar conform art. 167 şi art. 229 alin. 33, po-
sibilitate ce necesită o discuţie aparte). 

8. Apoi, art. 229 alin. 32 vizează exclusiv două situaţii: încheierea unor acte de dispoziţie şi dezba-
terea procedurii succesorale. Cu referire la prima ipoteză, din simpla lecturare rezultă că sunt 
excluse actele de conservare (care, oricum, prin scopul efectuării lor, preîntâmpină pierderea 
unui drept subiectiv civil trebuiau făcute cât mai repete în condiţiile cât mai facile) şi actele de 
administrare care trebuie făcute conform prevederilor art. 792, art. 857 privind administrarea 
bunului altuia, fără vreo autorizare prealabilă, dacă privesc folosirea bunurilor minorului con-
form destinaţiei lor obişnuite. 

9. De aceea, ori de câte ori N.C.C. vorbeşte de numirea de către instanţa de tutelă a unui curator 
special pentru minor, până la reglementarea prin lege a organizării şi funcţionării instanţei de 
tutelă, desemnarea poate fi făcută numai de autoritatea tutelară, instanţa nemaiavând, de la 
20 aprilie 2012, nicio competenţă în numirea curatorului special în cazul ocrotirii minorilor. 

 

http://www.codulcivil.ro/
http://www.codulcivil.ro/art-146-incuviintarea-si-autorizarea-actelor-minorului-care-a-implinit-varsta-de-14-ani/
http://www.codulcivil.ro/art-105-persoanele-ocrotite/
http://www.codulcivil.ro/art-38-inceputul-capacitatii-de-exercitiu/
http://www.codulcivil.ro/art-178-cazuri-de-instituire/
http://www.codulcivil.ro/art-106-masurile-de-ocrotire/
http://www.codulcivil.ro/art-37-notiunea/
http://www.codulcivil.ro/


 
 
Concluzionând, până la înfiinţarea şi funcţionarea instanţei de tutelă, în cazul minorului ocro-

tit (precum şi în situaţia prevăzută de art. 502, când drepturile şi obligaţiile cu privire la bunurile copi-
lului sunt exercitate de părinţi), dacă există contrarietate de interese între tutore/părinte şi copil sau 
dacă tutorele/părintele nu îşi poate exercita drepturile şi obligaţiile cu privire la bunurile copilului din 
motive de boală sau alte cauze ce nu implică culpa, pentru efectuarea oricărui act de dispoziţie este 
necesară numirea unui curator special de către autoritatea tutelară la cererea notarului public sau a 
oricărei persoane vizate de art. 111. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.codulcivil.ro/art-502-alte-dispozitii-aplicabile/
http://www.codulcivil.ro/art-111-persoanele-obligate-sa-instiinteze-instanta-de-tutela/

