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D I S P O Z I Ţ I E

....................  Nr. ..... 6
Cu privire la inst itui rea tutelei/curatelei

în conformi ta te  cu Codul  Familiei Republ ici i  Moldo va  an .  142-147. Codul  Civil al 
Republ ici i  M o ldova  art. 38 (3). Legea  privind administ raţ ia publică locală nr. 436-XVI din 
28.12.2006,  art. 29,  32, Legea nr. 140 din 14.06.2013, privind protecţia specială a copii lor aliaţi 
în situaţie de risc şi a copii lor  separaţi  de părinţi,  mater ia le le şi cererea cet. Manfelds  Veronica.  
a.n. 07 .08.1954,  domici l ia tă  în or. Orhei,  str. Iakir nr. 23 A, ap. 13. cu rugămintea  de a fi numită  
curator asupra  nepoţ i lor,  Kubaiski Stanislav,  a.n. 28 .03.1997,  şi Kubaiski  Alexandru,  a.n. 
08 .12.1998. domici l iaţ i  pe aceiaş adresă,  care sunt rămaşi  tem pora r  tară îngrijire părintească 
(ambii  părinţi,  Kubaiski  Ludm ila  şi Kubaiski  Nikolae.  sunt  plecaţi  tempora r  la muncă peste 
hotarele republicii) ,

1. Se numeşte .  Manfelds  Veronica,  a.n. 07 .08.1954,  buletin de identitate seria 
A 270 32 875 .  cod personal  2000 027051616  eliberat  de oficiul 27 la 22.05.2000.  domici liată în or. 
Orhei,  str. Iakir nr. 23 A.  ap. 13. bunica,  curator  asupra  nepoţilor.  Kubaiski  Stanislav. a.n. 
28.03.1997. cert ificat  de naş tere seria MP 122045 eliberat  de O S C  Orhei la 07.04.1997 şi 
Kubaiski  Alexandru ,  a.n. 08 .12.1998.  certificat de naştere seria N A -V  0425775 eliberat de OSC 
Orhei la 10.01.2003.  care sunt  rămaşi  temporar  tară îngrij ire păr intească,  pînă la întoarcerea 
părinţi lor de pes te hotarele republicii .

2. Controlul  asupra  executări i  prezentei  dispoziţ ii  revine viceprimaruiui  or. Orhei 
d-lui R o m an  Boţan.
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