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priv ind rectificarea actului de naştere nr.61 / l9:50înregistrat1n actc:l e ele stare
ale i o caiităţii Grabaţ, comuna Lenauheim , jueletul Timis

ci v ilă

Primarul comunei Lenauheim, j ueleţul Timiş;
Avftnel în vedere referatul ofiţerului ele stare civilă înregistrat la nr. 4066/30.01.2013 la
Primăriei comune i Lenauheim , judeţul Timiş, prin care se solicită rectificarea actului ele naştere
privind pe NOVAC IOSIF, înregistrat în actele de stare civilă ale localităţii Grabat, clin comuna
Lenauheim. juc!etul Timis, la nr. 61 din 18 augu st 19:50, în sens ul c ă la rubrica pri v ind
„Prenumele tatălui " s ă se treacă „MOISEl" ş i nu „MOISE" a ş a cum cl in ero are s-a înscris,
s olicităm astfel rectificarea conform actel or do ved itoare depuse la dosa r pri v ind rubrica:
'·Prenumele tatălui" din "MOISE" în "MOISEI";
Vazând referatul ofiţerului de stare civilă Lenauheim, avizat în preal a bil de Direcţia de
E v idenţă Persoanelor - Serviciul ele Stare Civilă Timi ş, cu nr.6121 /R/11.02.2013;
În temeiul prevederilor art.:58 clin Legea nr.11911 996 - cu privire la actele ele stare civilă
republicată;

publică

In temeiul prevederilor art.68 alin.I din Legea nr.21:5/200 1-privind
locaia - republicată :

administraţia

D ISP U N E:

Art.I.- Se aprobă rectificarea actului de naştere privind pe NOVAC IOSIF, înscris
în Registrul de Stare Civilă cu acte de naşteri curente la nr.6 l din 18 august l 9:50 al
localităţii Bulgăruş, judeţul Timiş, in sensul că la rubrica "Prenumele tatălui", să se
treacă "MOISEI" în loc de "MOISE".
Art.2. - Ofiţerul de stare ci v ilă va aduce la îndeplinire prezenta di sp oz i ţ ie:
Art.3. - Prez enta se c omunică:
In stituţiei Prefectului Judeţului T i mi ş - Serv ici ul Juridic Contencios:
Consiliului Judeţean Timi ş -Direqia de E v idenaţă a Persoanel or- Serviciul de
Stare Ci v ilă - ;
Ofiţerului de stare civilă;
D -nei Grun Margareta;
La dosar.
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