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JUDETULCONSTANTA
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PRIMAR
DISPOZITIE

Privind rectificarea actului de căsătorienr.14/27.07.1980 privind pe
MUNTEANUAUREL şi VOICULUCIA

Doamna VRABIE NICOLETA, primarul comunei PESTERA, cu sediul în Comuna Peştera,
str.Izvorului,nr.25 , în calitate de şefal aparatuluipropriu de specialitate, având în vedere:
- cererea numitului Munteanu Aurel, domiciliat în sat Izvoru Mare, strada Geamiei nr.4, depusă la
servicul de stare civilă al comunei Peştera, înregistrată sub nr.14094/22.03.2022;
- referatul de specialitate al ofiţeruluide stare civilă delegat al Primăriei comunei Peştera ;

- avizul MD 5923/18.04.2022 apartinandDirecţiei Generale de Evidenţă a persoanelor Constanţa;
- dispozitiile art.58, alin.1 din Legea nr.l 19/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată;
- dispoziţiile art.243, alin.1, lit a, din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completărileulterioare;
În temeiul art 154 alin.], art 155, alin 1, lit a şi alin 2, lit c, art.l96, alin 2, lit b, şi art.197, alinl, din

OUG 57/2019privind Codul administrativ,cu modificările şi cempletările ulterioare;

Dispun:
Art.]. — Se aprobă rectificarea actului de căsătorie nr. 14/27.07.1980, înregistrat la Primăria

comunei PEŞTERA,judeţul Constanţa, privind pe numiţiiMUNTEANUAUREL şi VOICULUCIA, în
sensul că la rubrica:

- „localitatea naşterii soţului” să se treacă „IZVORUL MARE” în loc de „PEŞTERA”, în
exemplarul I şi II;

Art.2. Ofiţerul de stare civilă delegat va duce la îndeplinire prezenta dispoziţie prin înscrierea
menţiunii pe marginea actului de stare civilă.

Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării
acesteia, la Judecătorie.

Art.4. Documentele care stau la baza emiterii prezentei dispozitii se pastrează la compartimentul
de specialitate;

Art.5. Prezenta dispoziţie intră în vigoare la data operării menţiunii pe actul de căsătoriei se va
comunica prin grija secretarului general, Compartimentului de stare civilă în vederea aducerii la
îndeplinire, Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor Constanţa şi Instituţiei Prefectului judetului
Constanţa, spre ştiinţă.

Primar, Peştera, 04.05.2022
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Secretar general,
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