ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA
PRIM ARUL
COMUNEI TULGHEŞ
DISPOZIŢIA

Nr. 91 din 20 iulie 2021
privind admiterea cererii de rectificare a unui act de stare civilă, respectiv a
actului de căsătorie nr.17 din 11.11.1982, exemplarul I şi II, solicitant(ă):
BEJAN MARIA
Primarul comunei Tulgheş, judeţul Harghita,
Având în vedere:
-cererea înregistrată sub nr.7212 din 16.06.2021, însoţită de actele doveditoare depuse
la dosar, prin care doamna BEJAN MARIA, domiciliată în comuna Păuleni-Ciuc, sat PăuleniCiuc nr.72, județul Harghita solicită rectificarea actului de căsătorie nr.17 din 11.11.1982
privind pe BEJAN MIKLOS şi PETER MARIA, precum și referatul ofiţerului de stare civilă
delegat, avizat prealabil de Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Harghita –
Compartimentul Stare Civilă cu nr.1036 din 06.07.2021, aviz intrat la registratura UAT Comuna
Tulgheș în data de 19.07.2021,
În conformitate cu:
-art.58 alin(1) din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
-art.100 alin.(2) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
-art.125 alin.(2) din HG.nr.64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la
aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, cu modificările şi completările
ulterioare,
Analizând prevederile art. 154, art.155 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.a), art.196 alin.(1) lit.b) ,
art.197 alin.(1) și art.199 alin.(1) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă
nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare,

D I S P U N E:
Art.1.-Se rectifică Actul de căsătorie nr.17 din 11 noiembrie 1982, exemplarul I şi II,
al numiților BEJAN MIKLOS, născut la data de 26.05.1962 în localitatea Miercurea-Ciuc ,
judeţul Harghita, fiul lui Simion și al Maria şi PETER MARIA, născută la data de 24.03.1963 în
localitatea Tulgheș, județul Harghita, fiica lui Francisc și a Mariea, în sensul că:
-la rubrica “prenumele mamei soției”, să se treacă prenumele MARIEA în loc de
MARIA, cum din eroare s-a trecut.
Art.2.-Ofiţerul de stare civilă delegat va duce la îndeplinire prezenta dispoziţie de
rectificare a actului de căsătorie nr.17/11.11.1982, exemplarul I și II, la rubrica menţionată în
conținutul art.1 şi va elibera certificatul de stare civilă corespunzător, conform prevederilor
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art.129 din HG.64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a
dispoziţiilor în materie de stare civilă.
Art.3.-Prezentul act administrativ poate fi contestat, în condițiile legii, la instanţa
judecătorească în a cărei rază teritorială îşi are sediul autoritatea emitentă, respectiv
Judecătoria Toplița.
Art.4.-Prin grija secretarului comunei, prezenta dispoziţie se comunică în termenul
prevăzut de lege către:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Harghita;
- DJEP Harghita;
- Compartimentul Stare Civilă și Resurse Umane din subordine;
- Bejan Maria, solicitant(ă).
.
PRIMARUL COMUNEI TULGHEŞ,
Contrasemnează pentru legalitate,
Vancu Marcel
SECRETAR GENERAL UAT,
Zaharia Constantin

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE DISPOZIȚIE A PRIMARULUI COMUNEI,
DUPĂ SEMNĂTURA SA ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE EMITERII DISPOZIȚIEI PRIMARULUI COMUNEI NR. 91 / 2021
Nr.
crt.

OPERAȚIUNI EFECTUATE

0

Data
ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei
responsabile să
efectueze procedura

1

2
3
20
/
07
/
2021
1
Semnarea dispoziției )
____/____/2021
2
Comunicarea către prefectul județului2)
3+4
____/____/2021
3
Aducerea la cunoștință publică )
____/____/2021
4
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual3+4)
____/____/2021
Dispoziția devine obligatorie5) sau produce efecte juridice6), după caz
5
Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1)
art. 240 alin. (1): „Primarul, ..., prin semnare, învestește cu formulă de autoritate executarea actelor administrative
emise ... în exercitarea atribuțiilor care îi revin potrivit legii.”;
2)
art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică dispozițiile primarului comunei prefectului în cel
mult 10 zile lucrătoare de la data ... emiterii.;
3)
art. 197 alin. (4): „ ... dispozițiile se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului
general al comunei.”;
4)
art. 199 alin. (1): „Comunicarea ... dispozițiilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în
cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”;
5)
art. 198 alin. (1): „... dispozițiile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”;
6)
art. 199 alin. (2): „ ... dispozițiile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele
cărora li se adresează.”
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