ROMÂNIA
JUDEȚL CĂLĂRAȘI, COMUNA ROSEŢI
COD FISCAL:4294146
TEL/FAX:0242344022/0242344017
E-MAIL:primariaroseti@yahoo.com
DISPOZIŢIE
privind respingere solicitare de rectificare act de naștere nr. 7 din 01.09.1961
Râjnoveanu Nicolae,Primarul comunei Roseţi, judeţul Călăraşi,
Având în vedere:
-Adresa nr.10061/06.01.2021 a S.P.C.L.E.P.Turda, județul Cluj prin care solicită rectificarea
actului de naștere nr. 7/01.009.1961 privind pe Bodea Toader, înregistrat la comuna Roseți,
județul Călărași la rubrica privind prenumele mamei din ‘’Elena’’ în ‘’Eleonora’’,
-Avizul nefavorabil transmis de către D.C.E.P Călărași cu adresa nr. 728/9.02.2021 referitor
la rectificarea actului de naștere nr.7/01.09.1961 motivat de neconcordanțele existente
referitoare la prenumele mamei petentului Bodea Toader între R.N.E.P. și actul de naștere,
respectiv de deces al acesteia,
-Referatul nr. 101/11.02.2021 întocmit de ofiţerul de stare civilă delegat prin care se aduce la
cunoştinţă necesitatea emiterii dispoziţiei de respingere a solicitării de rectificare a actului de
naștere nr. 7/01.09.1961 motivat de primirea avizului nefavorabil de la DCEP Călărași,
În conformitate cu
-prevederile art. 58 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu
modificările ulterioare,
- prevederile art. 125 alin. (2) din Metodologia pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor în
materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/2011 cu modificările și completările
ulterioare;
În temeiul art.196 alin.(1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare,
Primarul comunei Roseţi, emite următoarea dispoziţie:
Art.1. Se respinge solicitarea înaintată de către S.P.C.L.E.P. Turda referitoare la rectificarea
actului de naștere nr.7/01.09.1961 aparținând numitului Bodea Toader cu privire la rubrica
‘’prenumele mamei titularului actului’’, motivat de neconcordanțele existente referitoare la
prenumele mamei acestuia între R.N.E.P. și actul de naștere, respectiv actul de deces ale
mamei petentului.
Art.2. Prezenta se va comunica către S.P.C.L.E.P. Turda prin grija d-nei Poenaru ElenaCarmen, ofiţer de stare civilă delegat în cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Roseți.
Art.3. Persoanele nemulțumite de prevederile prezentei dispoziții pot formula contestatie la
instanța judecătorească competentă.
-Secretarul general al comunei Roseți va comunica prezenta dispoziție Instituției
Prefectului-județul Călărași.
PRIMARUL COMUNEI ROSEȚI,
Nicolae RÂJNOVEANU
Contrasemnează,
Secretar general al comunei Roseţi,
Lavinia TĂNASE
Nr. 45
Emisă la Roseţi,
Astăzi, 11.02.2021

