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DISPOZITIA NR. 173 
din 24 noiembrie 2020 

privind: desemnarea doamnei Chiriac                  având funcția de referent la Compartimentul 
asistență socială și autoritate tutelară din Aparatul de specialitate al Primarului orașului 

Berești pentru asistarea numitei M. C. 
la Biroul Individual Notarial Barău Zâna 

 
 Primarul oraşului Bereşti , judeţul Galaţi, validat prin Încheierea civilă nr. 43/2020 a 
Judecătoriei Tg. Bujor ; 
 Având în vedere adresa nr. 38/20.11.2020 prin care Biroul Individual Notarial Barău 
Zâna solicită desemnarea unei persoane pentru asistarea numitei M C din orașul Bereşti, str. 
….., în vederea autentificării unui contract de întreținere;  
 Având în vedere referatul înregistrat sub nr. 5170/24.11.2020 prin care se propune 
desemnarea doamnei Chiriac                având funcția de referent pentru asistarea numitei 
M.C., domiciliată în orașul Bereşti, str.         , la Biroul Individual Notarial Barău Zâna; 
 Având în vedere prevederile art. 1 alin. (4) și art. 30 alin. (2) din Legea nr. 17/2000 
privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare şi ale art. 155  alin. (1) lit. „a” şi alin. (2) lit. „a” și art. 156 alin. (1)   din Ordonanța 
de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  cu modificările și completările 
ulterioare; 
 In baza art. 196 alin. (1) lit. „b”, art. 197 alin. (4) și art. 199 alin. (1) din Ordonanța de 
Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  cu modificările și completările ulterioare; 
 
 

DISPUNE : 
 
 

Art. 1.  Se desemnează doamna  CHIRIAC                       având funcția publică de 
referent la Compartimentul de asistență socială și autoritate tutelară din Aparatul de 
specialitate al Primarului orașului Berești, legitimată cu CI seria      nr.           eliberată de               
la data de              , cu CNP           , pentru a asista la Biroul Individual Notarial Barău Zâna cu 
sediul în Berești, str. Trandafirilor nr. 80, bloc A2, parter, jud. Galați,  pe numita:   

- M. C., identificată cu C.I. seria      nr.            eliberat de                 la data de       , 
având CNP       , domiciliată în oraşul Bereşti, str.                          , jud. Galaţi  
în vederea autentificării contractului de întreținere, calitatea de întreținător aparținând 
numitului:  

- M.C. – fiu, identificat cu C.I. seria      nr.         eliberat de               la data de            , 
având CNP                          , căsătorit cu  M.E., identificată cu C.I. seria     nr.            eliberat 



de            la data de       , având CNP     , domiciliați în orașul Berești, str.     nr.     , județul 
Galați  
privind terenul arabil situat în extravilanul orașului Berești,                    având o suprafață de 
1,50 ha, identificat prin număr cadastral                  și înscris în Cartea funciară nr.               a 
localității Berești. 
 

Art.2. Prezenta dispoziție se comunică:  
- Biroului Individual Notarial Barău Zâna – Berești 
- Compartimentului de asistență socială și autoritate tutelară 
- Persoanelor în cauză  
- Instituției Prefectului judeţului Galaţi în vederea controlului sub aspectul 

legalităţii. 
 
 
 

PRIMAR , 
Bejan Mihai Lucian 
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