ROMANIA
JUDEJUL BISTRIJA-NAsAuo
COMUNA ~IEUT
PRIMAR
DISPOZIJIE
privind rectificarea, 1n Registrele de Stare civila exemplarul I §i II $ieu\, a actului de DECES nr. 30
din 10 Decembrie 2020, privind pe MELEAN ALEXANDRU
Primarul comunei $ieu\
Avand 1n vedere:
- referetul nr.188 din 31.12.2020 al Ofiterului de stare civila delegat prin care se propune
rectificarea actului de DECES nr.30 din 10 Decembrie 2020, exemplarul I si II $ieu\, privind pe
MELEAN ALEXANDRU, la rubrica: ,,Prenumele privind decedatuf', sa se 1nscrie ,,ALEXANDRU",
1n loc de ,,ALECSANDRU" cum din eroare s-a 1nregistrat;
- faptul ca 1n urma unor verificari 1n Registrele de stare civila, pentru acte de DECES,
exemplarul I si II, s-a constatat ca la actul de DECES nr.30 din 10 Decembrie 2020, privind pe
defunctul MELEAN ALEXANDRU, la rubrica: ,,Prenume/e privind decedatuf', este 1nscris
,,ALECSANDRU" 1n loc de ,,ALEXANDRU".
- faptul ca 1n urma unor verificari 1n Registrele de stare civila, pentru acte de NASTERE,
exemplarul I si II, s-a constatat ca la actul de NASTERE nr.16 din12.06.1934, privind pe numitul
MELEAN ALEXANDRU, la rubrica: ,,Prenumele",este 1nscris ,,ALEXANDRU" si nu "ALECSANDRU"
- faptul ca ,n urma unor verificari 1n Registrele de stare civila, pentru acte de CASATORIE,
exemplarul I si 11, s-a constatat ca la actul de CASATORIE nr.18 din 26.02.1959,privind pe numitul,
MELEAN ALEXANDRU la rubrica: ,,Prenumele", este 1nscris ,,ALEXANDRU" ;
- certificatul de na~tere , al numitului MELEAN ALEXANDRU, anexate 1n copie la dosar,
rezulta ca la rubrica: ,,Prenumele", este 1nscris ,,ALECSANDRU" 1n loc de"ALEXANDRU";
-certificatul de"casatorie, al numitului MELEAN ALEXANDRU, anexate 1n copie la dosar,
rezulta ca la rubrica: ,,Prenumele mirelui", este 1nscris ,,ALEXANDRU"
- adresa de la Serviciului Public Comunitar Judetean Bistrita Nasaud, prin care avizeaza
favorabil referatul cu dosarul de rectificare a actul de DECES nr. 30 din 10 Decembrie 2020, privind
pe defunctul MELEAN ALEXANDRU,
- prevederile art. 58 din Legea nr. 119/ 1996 cu privire la actele de stare civila, cu modificarile
§i completarile ulterioare
- circulara INEP Bucure§ti cu nr. 282993 din 07.09.2006 cu privire la unele recomandari cu
privire la modul de solutionare a cererilor de rectificare a actelor de stare civila;
Tn temeiul dispozitiilor art 64 alin.(1), art. 68, alin.(1), coroborat cu art.115 alin.(1) litera a) din
Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,
'
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DISPUN
Art.1.- Se aproba rectificarea, 1n Registrele de Stare civila exemplarul I §i exemplarul 11, a
actului de DECES nr. 30 din 10 Decembrie 2020, privind pe defunctul MELEAN ALEXANDRU, ,n
sensul ca la rubrica: ,,Prenumele privind decedatuf', sa se 1nscrie ,,ALEXANDRU", 1n loc de
,,ALECSANDRU" , cum din eroare s-a 1nregistrat 1n actul de DECES.
Art.2.· Ofiterul de stare civila-delegat, va aduce la 1ndeplinire prezenta dispozitie.
Art.3.- Prezenta dispozitie poate fi contestata 1n termen de 30 de zile de la data comunicarii,
la lnstanta competente de contencios administrativ.

Art.4.- Prezenta dispozitie se comunica prin grija secretarului,cu:
- lnstitutia Prefectului-Judetului Bistrita-Nasaud;
- Ofiterului Delegat de stare civila din cadrul Primariei comunei $ieut;
- Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Bistrita;
- Directia de Evidenta a Persoanelor a Judetului Bistrita-Nasaud.
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Comuna ~ieut la 22 Februarie 2021
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Aviz de legalitate
Secretar ~eneral a comunei ~ieut
GtltAA n, ,milfl I

ROMANIA
JUDEJUL BISTRITA-N.AS.AUO
PRIMARIA COMUNEI $1EUT
STARE CIVIL.A
Nr.188 din 31.12. 2020

REFERAT
privind rectificarea, in Reglstrele de Stare civila exemplarul I ~I II ~ieut, a actului de
DECES nr. 30 din 10 Decembrie 2020, privlnd pe MELEAN ALECSANDRU

(

Subsemnatul Gotea Dumitru, secretar al comunei Sieut, delegat prin dispozitia primarului comunei Sieut nr.
54 din 01 .07 2016, pentru exercitarea atributillor de Ofite, de stare civila in cadrul comunei Sieut
Avand in vedere:
- faptul ca in urma unor verificari in Registrele de stare civlla, pentru acte de DEC ES, exemplarul I si II, s-a constatat
ca la actul de DECES nr.30 din 10 Decembrie2020, prlvind pe defunctul MELEAN ALECSANDRU, la rubrica:
.Pren11mele privind decedatur, este Tnscrls .ALECSANDRU" in loc de .ALEXANDRU".
- faptul ca in urma unor verificarl Tn Reglstrele de stare clvila, pentru acte de NASTERE, exemplarul I si II, sa constatat ca la actul de NASTERE nr.16 din 12.06.1934, privind pe numitul MELEAN ALEXANDRU, la rubrica:
.Prenumele",este inscris .ALEXANDRU";
- faptul ca in urma unor verificari in Reglstrele de stare civila, pentru acte de CASATORIE, exemplarul I si II,
s-a constatat ca la actul de CASATORIE nr.18 din 26.02.1959, privind pe numitul MELEAN ALEXANDRU, la
rubrica: .Prenumele·. este inscris .ALEXANDRU";
- certificatul de na~tere , al numitului MELEAN ALEXANORU, anexate in copie la dosar, rezulta ca
la rubrica: ,.Prenumele", este inscris ,,ALECSANDRU" in loc de"ALEXANDRU";
-certificatul de casatorie, al numitului MELEAN ALEXANDRU, anexate in copie la dosar, rezulta ca
la rubnca: ,.Prenumele mirelui", este inscris ,,ALEXANDRU~
- prevederile art. 58 din Legea nr. 119/ 1996 cu privire la actele de stare civlla, cu modlficarile ~I completarile
ulterioare
- circulara INEP Bucure~ti cu nr. 282993 din 07.09.2006 cu privire la unele recomandari cu privire la modul
de solu\ionare a cererilor de rectificare a actelor de stare civila;
fn temelul dispozitiilor art 64 alin.(1 ), art. 68, alin.(1), coroborat cu art.115 alln.(1) litera a) din Legea
administra\1e1 publice locale nr.215/2001 , republicata, cu modiflcarile si completarile ulterioare,
PROPUN
Primarului comunei $1eut a se emite dispozlUe privind rectificarea actulul de DECES nr.30 din 10 Decembrie
2020 privind pe defunctul MELEAN ALECSANDRU, in sensul ca:
- la rubrica: .Prenumele privlnd decedatur, sa se 1nscrie.ALEXANDRU", in loc de .ALECSANDRU", cum
din eroare s-a inregistrat in actul de DECES;
Rog a lua In considere referatul meu ~i a proceda in conseclnla.
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