
ROMANIA
JUDETUL NEAIV_

PRIMARUL COMUNEI TARCAU

DISPO|ZITIE
privind rectificarea unui act de stare civill

Giini Iulian - primarul comunei Tarciu, judejul Neam!;

AvAnd in vedere prevederile ar1. 58 din Legea nr. 11911996, cu privire la actele de stare civild,

republicatd, modificatd gi completatd, precum qi ale art. I25 alin. (2), art. 129 gi ar1. 130 din HotdrArea

nr. 64 din 26 iantarie 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitard a

dispoziliilor in materie de stare civild, modificatd qi completatd;

Analizdnd adresa nr. 13.023 din 17.01.2011 inaintatd de cdtre Primdria ora$ului Murfatlar,

judelul Constanta, prin care solicitd demararea din oficiu a procedurii de rectificare a actului de

cdsdtorie inregistrat sub nr. 28 la data de 01.12.1968 la O/iciul stdrii ciyile al Primdriei comunei

Tarcdu qi documentele anexate acesteia;

AvAnd in vedere cd in urma verificdrilor efectuate de cdtre delegatul de stare civild a rezultat

necesitatea rectificfii din oficiu a actului de cdsdtorie inregistrat sub nr. 28 la data de 01.12.1968 in

Registrul de stare civild pentru acte cdsdtorie al comunei Tarcdu, }ude\d Neamf, act privind pe

Croitoru Carol gi Enache Maria;

Urmare a propunerilor formulate prin referatul ru. 128 din 2L03.2017 de cdtre ofiterul de stare

civild delegat qi a documentelor justificative anexate la acesta, referat avizat in prealabil de cdtre

Direclia Judeleand pentru Evidenla Persoanelor Neam! $i restituit cu adresa nr. 3/673 din27,03.2011;

in temeiul art. 66 alin. (2), at. 6S alin. (1) lit. ,,a", alin. (2) qi art. 71 alin. (1) din Legea

administraliei publice locale m. 215/2001, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,

DISPUN:

Art. I Se aprobi rectificarea din oficiu a exemplarelor I gi II ale actului de c[sitorie
inregistrat sub nr. 28 (douizeciqiopt) din 1 decembrie 1968 in Registrul de stare
civild pentru acte de cdsdtorie al comunei Tarcdu, privind pe CROITORU CAROL
qi ENACHE MARIA, in sensul c[ 1a rubrica destinatd numelui qi prenumelui mamei
solului se va inscrie numele mamei ca fiind ,,IONITA'GHEORGHE" in loc de

,,CROITORU" ,sl la rubrica numele gi prenumele soliei se va inscrie prenumele soliei
ca fiind,,MARIEA" in 1oc de,,MARIA" qi, cum din eroare au fost trecute ini1ial.

Art.2 Prezenta dispozilie va fi dusd la indeplinire de citre secretarul comunei, in calitate de
ofi1er de stare civild delegat, care o va comunica persoanei, autoritalilor sau instituliilor
interesate.

Avizeazd pentru legalitate,
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