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D I S P O Z I Ţ I E

Cu privire la instituirea curatelei

în  temeiul art. 38 (3) al Codului Civil al Republicii Moldova, art. 142-147 al Codului 
Familiei Republicii Moldova, art. 29, 32 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436- 
XVI din 28.12.2006, Legea nr. 140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în 
situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi, materialele şi cererea cet. Elena STELEA a.n. 
03.07.1990, domiciliată în or. Orhei, str. M. Sadoveanu nr. 22 A, ap. 30 cu reşedinţa actuală în 
Republica Franceză, oraşul Paris, str. Place des Federes 3, 3147, comuna NOISY LE GRAND cu 
rugămintea de a fi numită curator asupra fratelui, Vitalie STELEA a.n. 06.02.2000, domiciliat pe 
aceeaşi adresă, care pleacă la studii în Republica Franceză şi rămîne temporar fără îngrijire 
părintească (ambii părinţi, Alexandru STELEA şi Svetlana STELEA, au exprimat acordul prin 
declaraţie),

D I S P U N :

1. Se numeşte Elena STELEA, a.n. 03.07.1990, cod personal 2005027043119, paşaport 
MDA B 1911859, eliberat la 19.07.2014 de organele de resort din Republica Moldova (paşaport 
ROU nr. 052717436, eliberat la 02.12.2014 de organele de resort din România, codul numeric 
personal 2900703410174), curator asupra fratelui Vitalie STELEA, a.n. 06.02.2000, cod 
personal 2013027001680, paşaport MDA B1487760, eliberat la 14.03.2013 de organele de resort 
din Republica M oldova (paşaport ROU nr. 053186622, eliberat la 05.08.2015 de organele de 
resort din România, codul numeric personal 5000206125810), care rămîne temporar fără îngrijire 
părintească.

2. Responsbilitatea pentru asigurarea materială, sănătatea şi viaţa minorului, Vitalie 
STELEA se pune în sarcina curatorului, Elena STELEA care îi va reprezenta drepturile şi 
interesele în faţa tuturor persoanelor organelor şi autorităţilor.
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