ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA DUMBRAVA ROŞIE
PRIMAR
DISPOZIŢIA
Nr.235 din 28.09.2015
privind rectificarea unui act de stare civilă
IOAN GRĂDINARU
PRIMARUL COMUNEI DUMBRAVA ROŞIE, JUDEŢUL NEAMŢ
Având în vedere cererea înregistrată sub nr. 5802 din 28.08.2015, însoţită de actele
doveditoare depuse la dosar, prin care d-na RUSU FEBRONIA-COCULEANA, domiciliată în
comuna Dumbrava Roşie, sat Cut, str. Curcubeului nr. 4, judeţul Neamţ, solicită rectificarea
actului de căsătorie nr. 57/27.10.1991, privind pe RUSU COSTEL şi HUŢUPAN FEOBRONIACOCULEANA, precum şi referatul ofiţerului de stare civila delegat nr. 13208 din 17.09.2015,
avizat prealabil de de către Directia Judeţeana de Evidenţa a Persoanelor Neamţ;
Văzând dispoziţiile art. 58 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă,
republicată,cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul art. 63, alin. (1), şi alin. (2), art. 68, alin.(1) şi ale art. 115, art. (1), lit. (a) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
DISPUN:
Art. 1. Se rectifică actul de căsătorie nr. 57 din 27.10.1991, exemplarul nr. 1 şi 2, act
întocmit la Primăria comunei Dumbrava Roşie, privind pe RUSU COSTEL, născut la data de
22.12.1966 şi HUŢUPAN FEOBRONIA COCULEANA, născută la data de 22.02.1971,
căsătoriţi la data de 27 octombrie 1991, în Dumbrava Roşie, judeţul Neamţ, în sensul înscrierii la
rubrica:
- „PRENUMELE SOŢIEI”- să se treacă „ FEBRONIA-COCULEANA” în loc de
„FEOBRONIA-COCULEANA”,
- „PRENUMELE MAMEI SOŢULUI”- să se treacă „ AGLAEA” în loc de
„AGLAIA”,
-LOCUL NAŞTERII SOŢULUI să se treacă LUNCANI în loc de MĂRGINENI.
cum din eroare s-a trecut .
Art. 2. Ofiţerul de stare civilă va duce la îndeplinire prezenta dispoziţie.
Art. 3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 Legea contenciosului administrativ.
Art. 4. Secretarul comunei Dumbrava Roşie va comunica prezenta dispoziţie persoanelor şi
instituţiilor interesate.
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