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DISPOZIŢIA NR. 84 

 Din 20.08.2021 

Privind aprobarea înscrierii mențiunilor privind înregistrarea prenumelui cu ortografierea limbii 

materne pe actul de căsătorie  

 Primarul comunei Șincai, județul Mureș, Pop Vasile 

Văzând Raportul de specialitate al Secretarului General delegat al comunei Șincai nr, 2147 din 

20.08.2021 prin care se propune  emiterea unei dispoziții privind aprobarea înscrierii mențiunilor privind 

înregistrarea prenumelui cu ortografierea limbii materne pe actul de căsătorie și solicitarea doamnei Panczel 

Győngyvér înregistrată la Compartimentul de stare civilă al Primăriei Comunei Șincai prin care solicită 

aprbarea înscrierii prin mențiune pe marginea actului de căsătorie a prenumelui cu ortografierea limbii 

materne; 

Având în vedere: 

 - Solicitarea depusă de către doamna Panczel Győngyvér înregistrată la Compartimentul de stare 

civilă al Primăriei Comunei Șincai sub nr. 146/10.08.2021, prin care solicită aprbarea înscrierii prin mențiune 

pe marginea actului de căsătorie, înregistrat la Primăria comunei Șincai sub nr. 1 din data de 19.05.2001, a 

prenumelui soției cu ortografierea limbii materne; 

 - Prevederile art. 20 din Ordonanţa 41/2003 privind dobândirea si schimbarea pe cale administrativa 

a numelor persoanelor fizice, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 115 alin. 

(3)  din Metodologia din 2011 cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată 

prin Hotărârea nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 156 alin. 

(1), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul dispozițiilor  art. 155 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. b), art. 197 alin. 

(1) și alin. (4) și  art. 198 alin. (1)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare:  

DISPUNE: 

Art.1. Se aprobă înscrierea prin mențiune pe marginea actului de căsătorie seria CB nr. 341359, 

înregistrat în registrul Stării Civile al comunei Șincai sub nr. 1 din data de 19.05.2001, aflat în arhiva 

instituției, cu ortografierea limbii materne, după cum urmează: 

- La rubrica date privind soții, secțiunea destinată soției, prenumele soției se va modifica din 

Győngyvér în Gyöngyvér;   

Art.2. Modificările în urma înscrierii mențiunilor cu privire la ortografierea limbii materne de pe 

marginea actului de căsătorie, înregistrat în registrul Stării Civile al comunei Șincai nr. 1 din data de 

19.05.2001 vor fi comunicate pentru a fi operate în exemplarul numărul II. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se împuternicește ofițerul de stare 

civilă delegat. 

Art.4.  În conformitate cu prevederile art. 252 alin. (1) lit. c), ale art. 255 din O.U.G nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 

554/2004 a Contenciosului Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prezenta Dispoziție se 

înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate. 

Art.5. Prezenta dispoziţie poate fi atacată în conformitate cu prevederile art. 7 și următoarele din 

Legea 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de 

zile de la comunicare la Judecătoria Târgu Mureș.   
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  Art.6. - Prezenta dispoziţie va fi transmisă prin intermediul secretarului general al U.A.T. – ului, în 

termenul prevăzut de lege, Prefectului Județului Mureș, ofițerului de stare civilă delegat, S.P.C.J.E.P Mureș, 

și se aduce la cunoștință publică în condițiile legii, prin afișare la avizierul instituției, precum și prin 

publicarea pe pagina de internet la adresa www.primariasincai.ro.   

 

         Contrasemnează 

     PRIMAR                                                                                       SECRETAR GENERAL U.A.T delegat 

  VASILE POP                                                                                                 ONAC DAN - CRISTIAN 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

NR. 2147 din data de .20.08.2021 

Privind aprobarea înscrierii mențiunilor privind înregistrarea prenumelui cu ortografierea limbii 

materne pe actul de căsătorie  

Analizând: 

  - Solicitarea depusă de către doamna Panczel Győngyvér înregistrată la Compartimentul de stare 

civilă al Primăriei Comunei Șincai sub nr. 146/10.08.2021, prin care solicită aprbarea înscrierii prin mențiune 

pe marginea actului de căsătorie, înregistrat la Primăria comunei Șincai sub nr. 1 din data de 19.05.2001, a 

prenumelui soției cu ortografierea limbii materne;  

 - Prevederile art. 20 din Ordonanţa 41/2003 privind dobândirea si schimbarea pe cale administrativa 

a numelor persoanelor fizice, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 115 alin. 

(3)  din Metodologia din 2011 cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată 

prin Hotărârea nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 156 alin. 

(1), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Copia actului de identitate, copia certificatului de căsătorie, certificatul de căsătorie, certificatul de 

naștere, solicitarea depusă de către doamna Panczel Győngyvér înregistrată la Compartimentul de stare civilă 

al Primăriei Comunei Șincai sub nr. 146/10.08.2021.  

Ca urmare a documentației depuse și a prevederilor legislative incidente, propun emiterea unei 

dispoziții privind aprobarea înscrierii mențiunilor privind înregistrarea prenumelui cu ortografierea limbii 

materne pe actul de căsătorie. 

 

. 

SECRETAR GENERAL U.A.T delegat 

ONAC DAN - CRISTIAN 

 

 

 

  

 

 


