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DISPOZITIE 

Privind  desemnarea reprezentantului autorităţii tutelare a U.A.T. Comuna 
Bozioru, judeţul Buzău, pentru asistarea persoanelor vârstnice  

la încheierea actelor juridice 
 

      Primarul comunei Bozioru, judeţul Buzău; 
    Având în vedere: 

Ø Referatul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei înregistrat sub nr.208/27.01.2021; 

Ø Prevederile art.30 din Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a 
persoanelor vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare; 

     În temeiul art.196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 privind  Codul 
administrativ,  

 
D I S P U NE: 

 
               Art.1.– (1) Începând cu data prezentei dispoziţii doamna Oprea Mirela, 

secretar general comuna Bozioru, va asista persoanele vârstnice în vederea 
încheierii contractelor de vânzare - cumpărare sau de donaţie ori în vederea 
constituirii de garanţii mobiliare sau imobiliare, care au ca obiect bunurile 
mobile ori imobile ale persoanei vârstnice;  

                      (2) Persoana vârstnică este asistată, la cererea acesteia sau din 
oficiu, după caz, de  reprezentantul al autorităţii tutelare, în vederea 
încheierii oricărui act translativ de proprietate, având ca obiect bunuri 
proprii, în scopul întreţinerii şi îngrijirii sale. 

    Art.2.– (1) Neexecutarea obligaţiei de întreţinere şi de îngrijire de către noul 
proprietar al bunurilor obţinute ca urmare a actului juridic de înstrăinare 
poate fi sesizată autorităţii tutelare/instanţei de tutelă din unitatea 
administrativ - teritorială în care persoana vârstnică are domiciliul sau 
reşedinţa, de către orice persoană fizică sau juridică. Autoritatea tutelară se 
poate sesiza şi din oficiu. 
          (2) În termen de 24 de ore de la înregistrarea sesizării, autoritatea 
tutelară/instanţa de tutelă din unitatea administrativ - teritorială în care  



 
 
persoana vârstnică are domiciliul sau reşedinţa efectuează o anchetă socială. 
         (3) În termenul prevăzut la alin. (2), autoritatea tutelară/instanţa de 
tutelă din unitatea administrativ - teritorială în care persoana vârstnică are 
domiciliul sau reşedinţa solicită agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie 
socială să realizeze, în maximum 3 zile de la solicitare, o investigaţie privind 
respectarea drepturilor persoanei vârstnice de către furnizorul de servicii 
sociale. 
          (4) În baza anchetei sociale şi, după caz, a rezultatului investigaţiei, 
autoritatea tutelară/instanţa de tutelă din unitatea administrativ - teritorială 
în care persoana vârstnică are domiciliul sau reşedinţa iniţiază demersurile 
necesare în vederea executării obligaţiilor înscrise în actul juridic încheiat sau 
solicită instanţei judecătoreşti rezilierea contractului de întreţinere în nume 
propriu şi în interesul persoanei întreţinute pentru neîndeplinirea obligaţiilor 
din contract şi, dacă este cazul, formulează plângere penală. 
      Art.3. – Cu ducere la îndeplinire a prezentei se desemnează doamna 
Oprea Mirela, secretar general al comunei Bozioru, judeţul Buzău. 
  Art.4. – Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la 

data comunicării, la organul emitent.     
                Art.5 –Secretarul general al comunei va aduce la cunoştinţa publică 

prezenta dispoziţie şi o va comunica autorităţilor şi instituiţiilor interesate. 
 
        BOZIORU   
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       PRIMAR,                               CONTRASEMNEAZĂ                                                           
GRIGORE Valentin                    Secretar general comună,                                                                                        

                                                              OPREA Mirela                
 

 ……………….                         …………………… 
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  Nr. 208/27.01.2021 

                                                                            Aprob: 
                                                                                   Primar, 
 
                                                                       Grigore Valentin 
 

REFERAT, 
Privind  desemnarea reprezentantului autorităţii tutelare a U.A.T. Comuna 

Bozioru, judeţul Buzău, pentru asistarea persoanelor vârstnice  
la încheierea actelor juridice 

 
    Având în vedere: 

Ø Referatul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei înregistrat sub nr.208/27.01.2021; 

Ø Prevederile art.30 din Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a 
persoanelor vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare; 

     În temeiul art.196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 privind  Codul 
administrativ,  

 
 Având în vedere necesitatea desemnării unei persoane,  care să asista 
persoanele vârstnice în vederea încheierii contractelor de vânzare - cumpărare 
sau de donaţie ori în vederea constituirii de garanţii mobiliare sau imobiliare, 
care au ca obiect bunurile mobile ori imobile ale persoanei vârstnice, conform  
art.30 din Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 
cu modificările şi completările ulterioare,  

PROPUN, 
       Emiterea unei dispoziţii pentru desemnarea reprezentantului autorităţii 
tutelare a U.A.T. Comuna Bozioru, judeţul Buzău, pentru asistarea 
persoanelor vârstnice la încheierea actelor juridice. 
 
            Întocmit, 
                                    Secretar general comună 
                                                OPREA  Mirela 
                                              

    ………………………… 


