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DISPOZIŢIA NR. 132  

Din 02.11.2021 

 Privind rectificarea actului de naștere nr. 80 din 15 octombrie 1951, exemplarele I și II, 

la rubrica prenumele mamei titularului 

 

Primarul comunei Șincai, județul Mureș, Pop Vasile 

Văzând Referatul Secretarului General delegat al comunei Șincai nr. 249 din 28.09.2021 și actul de 

sesizare din oficiu prin care s-a constatat că există neconcordanțe în actul de naștere nr. 80 din 15.10.1951 

înregistrat în comuna Șincai, județul Mureș, cu privire la rubrica prenumele mamei unde s-a înscris eronat 

ELISABETA în loc de ELIZA, așa cum reiese din actul de naștere nr. 45 din 22 aprilie 1925; 

Având în vedere: 

 - Solicitarea depusă de către domnul Bojthe Ludovic prin mandatar Csanyi Elisabeta, conform procurii 

speciale autentificate sub nr. 1300/15.07.2021, pentru eliberarea unui duplicat de pe certificatul de naștere ca 

urmare a pierderii exemplarului original; 

 - Avizul favorabil pentru efectuarea demersurilor neceare în vederea rectificării actului de naștere emis 

de către Direcția Generală de Evidență a  Persoanelor Mureș nr. 10975/06.10.2021, înregistrat la sediul instituției 

noastre la Compartimentul de stare civilă sub nr. 249/12.10.2021. 

 - Prevederile art. 58 din Legea nr. 119/1996 din Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă,  

republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 129 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;  

 - 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. 199 alin. (1) și alin. (2)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare:  

DISPUN: 

Art.1. Se rectifică actul de naștere nr. 80 din 15 octombrie 1951 al numitului Böjthe Ludovic, născut la 

data de 13.10.1951, în localitate Șincai, județul Mureș, exemplarele nr. I și II, în sensul că: 

- la rubrica prenumele mamei, se va trece corect ELIZA și nu ELISABETA, cum din eroare s-a 

înregistrat în exemplarul I și exemplarul II.  

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se împuternicește ofițerul de stare 

civilă delegat. 

Art.3.  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.4. 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.5. - 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, D.G.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 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


