H.OMÂNl A
.J ucl e ţu l T imiş
Primăria Comunei L enauheim
Primar ILIE S UCIU
r-

D I S P O Z I T I A NR. ~ ~
clin data ele _~ ~_:___~L 2013
privind rectificarea actului de

naştere

primărie i

cu nr.12/201 l, înreg istrat în actele de stare
comunei Lenauheim, jucletul T imi ş

ci v ilă

ale

Primarul comunei Lenauheim, judeţul Tim i ş ;
Având în vedere acte le doveditoare depuse la dosar prin care se s o li cită rectificarea
actui111 de naştere privind pe Onacă Darius-Vasile, în registrat în actele ele stare civi i<'.1 ale
corn unei Lenauheim , ju deţ u I Timiş la nr.1 2/20 J I, în sens u I că la rubri ca pri vinci „Locu I naşterii
copilului" să se treacă „MADRID" şi nu „ARGANDA DEL REY" aşa cum din eroare s-a
înscris, astfel so licităm rectificarea, conform actelor doveditoare depuse la dosar privind
rubric a: ·'Locul naşterii copilului" din "ARGANDA DEL REY" în "MADRID";
Vazând şi referatul ofiţeru lui de stare civilă Lenauheim, avizat în prealabil de Direcţia ele
Ev idenţă a Persoanelor -- Serviciul de Stare Civilă Timiş cu nr.6238/R/ 19.03.201 3;
În temeiul prevederilor art.58 clin Legea nr. l l 9/1996 - cu privire la actele de stare civilă
republ icată;
In temeiul prevederilor art.68 alin. I clin Legea nr.215 /2001-privincl adm inistraţia
publică locala - republicată :

DISPUNE:

Art. l. - Se aprobă rectificarea actului de naştere privind pe Onacă Darius-Vasile,
înscri s în Registrul ele Stare Civilă, cu acte de naşteri curente, la nr.12 din 6 decern brie
201 l, al comunei Lenauheim, judeţul Timiş , în sensul că la rubrica '"Locul naşterii
copilului", să se treacă "MADRID" în loc de "ARGANDA DEL REY".
Art.2. - Ofiţerul de stare civilă va aduce la îndep linire prezenta dispozitie ;
Art.3. - Prezenta se com uni că :
Instituţiei Prefectului .Ju deţului Timiş-Serviciul Juridic Contencios:
Ofiţerului ele stare civi l ă ;
D-nei Onacă Loredana-Mihaela:
La dosar.

