ROMÂNIA
Judeţul Tim i ş
Primăria

Comunei Lenauheim
Primar ILIE SUCIU

DISPOZI
din data de

Ţ IA

NR1,f

)J.,, ,OJ,._

2013

privind rectificarea actului de căsătorie nr.41194 7 privind pe
NOVAC MOISIE şi UDVARDI ANA înregistrat în actele de stare
ale localităţii Grabaţ, comuna Lenauheim, judetul Timiş

civilă

Primarul comunei Lenauheim, judeţul Timiş;
Având în vedere referatul ofiţerului de stare civilă înregistrat cu nr.4067/30.01.2013 , la
Primăria comunei Lena uhe im, judeţul Timiş, prin care se solicită rectificarea actului de căsătorie
privind pe NOVAC MOISIE şi UDVARDI ANA înregistrat în actele de stare civilă ale localităţii
Grabaţ, comuna Lenauheim, judetul Timiş , la nr. 4 din 29 ianuarie 1947, în sensul că la rubrica
privind prenumele soţului să se treacă „MOISE!" şi nu .,MOISIE", iar la prenumele tatălui
soţului să se treacă „ILARION" şi nu „IOAN", aşa cum din eroare s-a înscris, astfel solicităm
rectificarea, conform actelor doveditoare depuse la dosar, privind rubrica: "prenumele soţului" ,
din "MOISIE" în "MOISE!" şi a rubricii privind prenumele tatălui soţului din "IOAN" în

"ILARION"
Văzând şi

referatu] ofierului de stare civilă al comunei Lenauheim, avizat în prealabil de
Direcţia de Ev idenţă Persoanelor - Serviciul de Stare Civilă -Timi ş, cu nr.6122/R/ l l.02.2013;
În temei ul prevederi lor aJ1.5 8 din Legea nr. 1 19/ 1996 - cu privire la actele de stare civilă
republ i cată:
In temeiul
prevederilor art.68 alin. l din Legea nr.215 /200 I -priv ind administraţia
publică locala - republicată:

D I SP U NE:

Art.I. - Se aprobă rectificarea actului de căsătorie privind pe NOVAC MOISIE şi
UDV ARDI ANA, înscris în Registrul de Stare Civilă cu acte de căsătorii curente la nr.4
localităţii

din 29 ianuarie 194 7, al

Grabaţ, judeţul Timiş,

în sensul

că

la rubrica

"prenumele soţului" , să se treacă" MOISE!" în loc de" MOISIE" şi la rubrica
"prenumele tatălui soţului" să se treacă "ILARION" în loc de "IOAl~".
Art.2. - Ofiţerul de stare civilă va aduce la îndeplinire prezenta dispoziţie;
Art.3. - Prezenta se comunică:
Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş-Serviciul Juridic Contencios;
Consiliului Judeţean Timiş -Direcţia de Evidenaţă a Persoanelor- Serviciul de
Stare Civilă - ;
Ofiţerului de stare civilă;
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