ROMÂNIA
Jud eţu l Timiş
Primăria

Co mun e i Lemrnheim
Primar ILIE SUCIU

D I S P O Z I T I A NR'?.o

ţ( , o'L.. 2013

dindatade

privind rectificarea actului de căsătorie nr.23 / 1957 privind pe
GRON iOAN şi GRUN MARGARETA înregistrat în actele de stare civilă
ale localitatii Grabaţ, comuna Lenauheim, judetul Timiş

Primarul comunei Lenauheim, judeţul Timiş ;
A vând în vedere actele doveditoare depuse la dosar din care re zultă că în actul de
căsătorie cu nr.23 dinl 9 octombrie 1957 al localităţii Grabaţ, ia rubrica privind " Numele tatălui
sotiei" greşit s-a trecut "Natural " corect fiind " POLEN LUDOV[C", iar la rubrica privind
"Numele de familie al mamei soţiei" greşit s-a trecut " KONDATSCH" corect fiind
"UDVARDI", astfel solicităm rectificarea rubricii privind: "Numele tatălui soţiei", din
"Natural" în "POLEN LUDOVIC" şi a rubricii privind "Numele de familie al mamei
soţiei" din "KONDATSCH" în "UDVARDI".
Văzând şi referatul ofiţerului de stare civilă al comunei Lenauheim, avizat în prealabi I de
Direcţia ele Evidenţă Persoanelor - Serviciul de Stare Civ ilă - Timiş , cu nr.6094/R/04 .02.2013 ;
În temeiul prevederilor art.58 din Legea nr.119/1996 - cu privire la actele de stare civilă
republicată;

publică

In temeiul prevederilor art.68 alin.I din Legea nr.215/2001-privind
locala - republicată :

administraţia

DISPUNE:

Art.I. - Se aprobă rectificarea actului ele căsătorie privind pe GRUN IOAN şi
GRUN MARGARETA înscris în Registrul de Stare Civilă cu acte de căsătorii curente
la nr.23 din 19 octombrie 1957, al l ocalităţii Grabaţ, judeţul Timiş, în sensul că la rubrica
"Numele tatălui soţiei", să se treacă "POLEN LUDOVIC" în loc de "NATURAL"
şi la rubrica "Numele de familie al mamei soţiei" să se treacă "UDV ARDI" în loc de
"KONDATSCH".
Art.2. - Ofiţeru] ele stare civilă va aduce la îndeplinire prezenta dispoziţie;
Art.3. - Prezenta se comunică:
Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş-Se rvi ciul Juridic Contencios:
Consiliului Judeţean Ti miş -Dire cţia ele E videnaţă a Persoanelor- Serviciul de
Stare Civilă - ;
Ofiţerului ele stare civilă;
D-nei GRON MARGARETA:
La dosar.
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