
ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA PESTERA

PRIMAR

DISPOZITIE
Privind rectificarea actului de căsătorie nr.20 /03.12.1946,

privind pe ISA SULIMAN şi BOLAT ZAUCAE
&

Doamna NICOLETA VRABIE, primarul comunei PESTERA, 'cu sediul in comuna Peştera,
str.Izvorului, nr.25, in calitate de şef al aparatului propriu de specialitate, având în vedere:

— avizul nr.D 4995/ 19.04.2021 apartinand Direcţiei Generale de Evidenţă a persoanelor
Constanţa; -

— referatul de specialitate al ofiţerului de stare civilă delegat al Primăriei comunei %eştera ;

— dispozitiile art.58, alin.1 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă,
republicată;

— dispoziţiile art.243, alin 1, lit a, din OUG 57 /20 19 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completarile ulterioare;

În temeiul art.154 alin 1, art.155, alin 1, lit a şi alin 2, lit c, art.196, alin 2, lit b, şi
art.197, alinl, din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare;

Dispun:
Art.1. — Se aprobă rectificarea actului de căsătorie nr.20 din 03.12.1946, inregistrat în

registrele de stare civilă ale localităţii Izvoru Mare, judeţul Constanţa, privind pe numiţii ISA
SULIMAN şi BOLAT ZAUCAE, în exemplarele I şi II, la rubricile:

- „prenumele soţiei ” să se treacă „SEUCE” în loc de „ZAUCAE”
„anul naşterii soţului ” să se treacă „1917” în loc de „1918”
„ziua încheierii căsătoriei”, să se treacă „3” în loc de „30”, în exemplarul II ;

Art.2. — Ofiţerul de stare civilă delegat va duce la indeplinire prezenta dispoziţie prin
inscrierea 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 păstrează la

compartimentul de specialitate;
Art.5.—Prezenta dispoziţie se va comunica prin grija secretarului general, Compartimentului

de stare civilă în vederea aducerii la indeplinire, Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor
Constanţa şi Instituţiei Prefectului judeţului Constanţa, spre ştiinţă.
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NICOLETA…IZRABIE A / Nr. ///

* Contrasemnează,
Secretar general,
LENUIA PRED


