
 

DISPOZIŢIA nr. 57 din 25.05.2021   
 privind rectificarea mențiunii înscrise pe marginea actului de naștere nr.1/1937  

                     privind pe Loza Elena  

 

 PRIMARUL COMUNEI ŞINCAI , JUDEŢUL MUREŞ, 

 
 Având în vedere  adresa  nr.201859 din 24.03.2021 emisă de Direcția de Evidență a Persoanelor  

Craiova  Serviciul Stare Civilă  ,   însoţită de actele doveditoare depuse la dosar, prin care se  solicită 

rectificarea Actului de NAȘTERE  NR. 1/2.01.1937  privind pe LOZA ELENA,  precum şi referatul ofiţerului 

de stare civilă delegat, 

 Ţinând seama de Avizul favorabil  nr. 5052  din  20.05.2021 emis de Direcţia Generală de Evidenţă a 

Persoanelor Mureş , Serviciul Stare Civilă, cu privire la rectificarea mențiunii de pe marginea  actului de 

naștere   NR. 1/2.01.1937 , în baza art. 57^1 alin. 1 şi 2 , din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare 

civilă, modificată cu Legea nr. 117/2006 , Decretul 617/2006 şi Legea nr. 201/ 2009    

     În temeiul dispozițiilor  art. 155 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. a) și ale art. 196 alin. (1) lit. b),  din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ,  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

DISPUN: 

 Art. 1. Aprob rectificarea mențiunii de pe marginea actului de naștere  înregistrat în 

Registrul de nașteri  al localităţii ŞINCAI, sub NR. 1/2.01.1937,  privind pe LOZA ELENA în sensul 

ca la rubricile din registrul de naştere exemplarul I și exemplarul II se va modifica:  

- prenumele soțului  din mențiunea de căsătorie  din VASILE în VASILIE 

- numele de familie după căsătorie  din  ŐTVŐS  în  ŐTVŐȘ, 

- prenumele soțului din mențiunea de încetare a căsătoriei din VASILE în VASILIE 

- în exemplarul I ,la rubric numele soțului din mențiunea de încetare a căsătoriei din ŐTVŐS  în  

ŐTVŐȘ . 

 Art. 2. Modificările în urma rectificării mențiunii de pe marginea Actului de naștere  NR. 

1/2.01.1937  vor fi comunicate la actul  de naştere exemplarul II al susnumitei. 

             Art. 3. Ofiţerul de stare civilă delegat va aduce la îndeplinire prezenta dispoziţie. 

             Art. 4. Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării, 

la Judecătoria Tg-Mureş. 

Art. 5. Secretarul General al comunei Șincai, va comunica dispoziţia Instituţiei Prefectului 

judeţul Mureș, pentru exercitarea controlului de legalitate, Compartimentului Stare civilă, persoanelor 

interesate și o va aduce la cunoștință publică prin afișarea pe pagina de internet 

www.primariasincai.ro și la avizierul instituției.  

        

  PRIMAR,                                                                                                     Vizat pentru legalitate   

Vasile POP                                                                                Secretar General al comunei delegat 
 Dan-Cristian ONAC 

  

 

 

 

ROMÂNIA   

JUDEŢUL MUREŞ 

COMUNA  ŞINCAI 

Comuna ŞINCAI, localitatea Şincai,str.Principală  nr. 156  

Judeţul Mureş, cod poştal  547595   

Telefon/Fax:  0265 –427 201    e-mail: sincai@cjmures.ro 

 

 

mailto:e-mail:%20sincai@cjmures.ro

