ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA BUCIUM
PRIMAR,

tel.fax.0258784112;0372898512
e-mail:primaria.bucium@yahoo.com

D I S P O Z I Ţ I A NR. 15
din 04.02.2016
privind rectificare act de casatorie
Primarul comunei BUCIUM,judeţul ALBA ,
Având în vedere cererea înregistrată sub nr.21/02.02.2016 însoţită de actele
doveditoare depuse la dosar precum şi referatul ofiţerului de stare civilă, avizat de către
Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba, Biroul de stare civilă cu
nr.1615
din 03.02.2016 , prin care se solicită rectificarea actului de CĂSĂTORIE
privind pe Crîznic Ioan si Colda Emilia.
În conformitate cu prevederile art.63 alin.(1), litera,,e”, art.64 din Legea 215/
2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările
ulterioare şi art.58 alin.( 1) din Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă ,
republicată 2.
În temeiul prevederilor dispoziţiilor art.68 alin.(1) coroborat cu art.115 alin.(1),
litera ,,a”din Legea 215/ 2001 privind administraţia publică locală republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit prezenta
DISPOZIŢIE:
Art.1.Se rectifica actul de CĂSĂTORIE nr. 5 din 05.02.1965, al numitei Colda Emilia,
căsătorita la data de 05.02.2016 în localitatea BUCIUM, judeţul ALBA, în sensul ca la rubrica
NUMELE DUPA CASATORIE să se treacă CRÂSNIC în loc de CRÎZNIC, cum din eroare s-a
înregistrat, iar la rubricile - “s-a prezentat in fata noastra” sa se treaca Crâsnic Ioan in loc de
Crîznic Ioan;
- “fiul lui “ sa se treaca Crâsnic Petru in loc de Crîznic Petru;
- “fiica lui”sa se treaca Crâsnic Maria in loc de Crîznic Maria;
-“sotul va purta numele” să se treacă Crâsnic în loc de Crîznic;
- „sotia va purta numele” să se treacă Crâsnic în loc de Crîznic,
în exemplarul I şi II cum din eroare s-a trecut.
Art.2. Ofiţerul de stare civilă va aduce la îndeplinire prezenta dispoziţie.
Art.3 Prezenta dispoziţie poate fi contestată la Tribunalul ALBA potrivit Legii
contenciosului administrativ nr.554/2004.
Art.4 Prezenta dispoziţie intră în vigoare la data comunicării către petent şi se
comunică, prin grija secretarului la:
-Instituţia Prefectului -judeţul Alba;
-primarului comunei Bucium;
-Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a judeţului Alba;
-d-nei, Crâsnic Emilia.
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Secretar,
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