
                                                             
ROMANIA 
JUDETUL MARAMURES 
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU 

PRIMARUL COMUNEI 

 

              DISPOZITIE 
privind rectificarea unor rubrici din actul de casătorie  

nr. 24/1959  ,exemplar I si II 

 
 Având în vedere ; 

-cererea înregistrată sub nr. 10166  din 29.09.2021 , însoţită de actele doveditoare depuse  

la dosar, prin care doamna POP FLORA , domiciliată în BĂIȚA DE SUB CODRU nr. 446 , solicită rectificarea 

actului de CĂSĂTORIE  , privind pe POP STEFAN si RUS FLOARE ; 

-referatul ofiţerului de stare civilă delegat, avizat în prealabil de Directia Judeteana de  

Evidenta a Persoanelor , Serviciul STARE CIVILÂ cu nr. 64594  din  17.11.2021 , 

   - prevederile art.58 alin.1 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila 

republicată cu modificările şi completările ulterioare ; 

   In temeiul prevederilor articolului 155 alin. (2) lit. a , art. 196 alin. (1) lit.b din Ordonanta 

de Urgenta nr. 57 din 2019 privind Codul Administartiv , cu complectarile si modificarile ulterioare 

           Primarul comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş,emite prezenta  

                     

D I S P O Z I Ț I E : 
 

  Articolul 1. Se rectifică unele rubrici din actul de căsătorie nr. 24 din 7 martie1959 exemplar 1 

si 2,înregistrate la Băița de sub Codru, privind pe POP STEFAN si RUS FLOARE ,după cum urmează; 

-la rubricile numele de familie al soției  și al părinților săi se va trece RUSZ în loc de RUS , 

 -la rubrica prenumelui  soției se va trece FLARA în loc de FLOARE, 

            -la rubrica prenumele tatălui soției se va trece IANOȘ in loc de IOAN 

            -la rubrica prenumele mamei  soției se va trece VIORIKA in loc de VIORICA, cum din eroare s-a 

trecut 

  Articolul 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se insarcineaza doamna BANCOȘ 

SIMONA-NADIA-inspector în cadrul compartimentului de stare civilă. 

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare ,se publică în  

Monitorul Oficial Local şi se comunică prin grija secretarului general al comunei, în conformitate cu 

prevederile art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Prefectului Județului Maramureș pentru 

exercitarea controlului de legalitate ,precum și   

- Direcției Judetene   de Evidenta  a Persoanelor- Maramures  

- Doamnei POP FLORA 
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