
Primarul comunei Şanţ;
Având în vedere:
-necesitatea rectificării actului de căsătorie 14 din 15.10.1939 privind pe

OLARIU PETRIA şi MOISIL SABINA.
-referatul nr. 120 din data de 11.06.2018 al compartimentului de Stare Civilă,

avizat în prealabil de către Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a
Persoanelor   al  Judeţului  Bistriţa-Năsăud  cu  nr.2040  din  data  de
09.07.2018, prin care se propune rectificarea actului de căsătorie înregistrat în
registrele de stare civilă ale comunei Şanţ, sub nr. 14 din data de 15.10.1939,
exemplarul I şi II, privind pe OLARIU PETRIA şi MOISIL SABINA;

-prevederile  art.10 lit p, art 11, lit. C, art. 125 (2), art. 129 şi art. 130 din
Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare
civilă, aprobată prin HG nr. 64/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile art.58 din Legea nr. 119/1996, cu privire la actele de stare civilă
republicată cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul art.63 alin.819 lit.a, alin.829 şi art. 68 alin.819 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUNE:

ART.l. - Se rectifică actul de căsătorie înregistrat în registrele de stare civilă ale
comunei Şanţ, sub nr. 14 din data de 15.10.1939, exemplarul I şi II, privind pe OLARIU
PETRIA şi MOISIL SABINA în sensul că la rubrica privind prenumele soţului se va
înscrie PETRE în loc de PETRIA, la rubrica privind prenumele tatălui soţului se va
înscrie EMANOILĂ în loc de EMANOIL, în menţiunea de deces al soţului, la rubrica

numele şi prenumele se va înscrie OLARIU PETRE în loc de OLARI PETRU, iar în
menţiunea de deces a soţiei la rubrica numele şi prenumele se va înscrie OLARIU
SABINA în loc de OLARI SABINA.
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DISPOZIŢIE
Privind rectificarea actului de CĂSĂTORIE înregistrat la nr. 14 din data de

15.10.1939, exemplarul I şi II, localitatea Şanţ, privind pe

OLARIU PETRIA şi MOISIL SABINA
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ART.2. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează
compartimentului de Stare Civilă din cadrul Primăriei Comunei Şanţ.

ART.3. - Dispoziţia poate fi atacată în condiţiile Legii nr. 554/20047, Legea
Contenciosului Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, la tribunalul
Bistriţa-Năsăud.

ART.4. - Prezenta dispoziţie se comunică de către secretarul comunei Şanţ:
-Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Bistriţa-

Năsăsud;
-Compartimentului de stare civilă din cadrul Primăriei Şanţ;
-Instituţia Prefectului judeţului Bistriţa-Năsăud.


