
 

DISPOZIŢIA nr. 3  din 14.01.2022   
 privind rectificarea rubrici prenumele mamei din actul de naștere  nr.6  din 07 februarie 1933 

                     privind pe LOZA TEODOR  

 

 PRIMARUL COMUNEI ŞINCAI , JUDEŢUL MUREŞ, 

 
 Având în vedere  Actul de sesizare din oficiu  nr. 10 din 04.01.2022  a Secretarului General delegat al 

Comunei Șincai ,însoţit de actele doveditoare depuse la dosar, prin care se  solicită rectificarea rubrici prenumele 

mamei din actul de naștere  nr.6  din 07 februarie 1933 privind pe LOZA TEODOR şi referatul ofiţerului de stare 

civilă delegat, precum și raportul de specialitate al Secretarului General delegate al Comunei Șincai 

 Ţinând seama de Avizul favorabil  nr. 647 din  11.01.2022 emis de Direcţia Generală de Evidenţă a 

Persoanelor Mureş , Serviciul Stare Civilă, cu privire la rectificarea rubrici prenumele mamei din actul de actul de 

naștere  nr.6  din 07 februarie 1933 privind pe LOZA TEODOR, în baza art. 58 alin. 1, 2 şi 3 , 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 rubrici prenumele mamei din actul de naștere înregistrat în 

Registrul de nașteri al localităţii ŞINCAI, sub nr. 6 din 07.02.1933,  privind pe LOZA TEODOR în 

sensul ca la rubrica din actul de naștere exemplarele I și II se va modifica:  

- prenumele mamei din LUCREȚIA în LETIȚIA 

             Art. 2. Ofiţerul de stare civilă delegat va aduce la îndeplinire prezenta dispoziţie. 

             Art. 3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării, la 

Judecătoria Tg-Mureş. 

Art. 4. 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 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

privind rectificarea rubrici prenumele mamei din actul de naștere  

 nr.6  din 07 februarie 1933 privind pe LOZA TEODOR 

 

 

 

         Având în vedere  Actul de sesizare din oficiu  nr. 10 din 04.01.2022  a Secretarului 

General delegate al Comunei Șincai ,însoţită de actele doveditoare depuse la dosar, prin 

care se  solicită rectificarea rubrici prenumele mamei din actul de naștere  nr.6  din 07 

februarie 1933 privind pe LOZA TEODOR,  precum şi referatul ofiţerului de stare civilă 

delegat, 

 Ţinând seama de Avizul favorabil  nr. 647 din  11.01.2022 emis de Direcţia 

Generală de Evidenţă a Persoanelor Mureş , Serviciul Stare Civilă, cu privire la 

rectificarea rubrici prenumele mamei din actul de actul de naștere  nr.6  din 07 februarie 

1933 privind pe LOZA TEODOR, în baza art. 58 alin. 1, 2 şi 3 , 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    

       Prin Actul de sesizare din oficiu  nr. 10 din 04.01.2022 s-a constatat neconcordanțe în 

actul de naștere nr.6  din 07 februarie 1933 privind pe LOZA TEODOR unde din eroare 

la rubrica prenumele mamei a fost trecut LUCREȚIA în loc de LETIȚIA. 

        În conformitate cu prevederile legale în vigoare propun emiterea actului 

administrativ de rectificare a actului de naștere nr.6  din 07 februarie 1933 privind pe 

LOZA TEODOR. 

 

 

 

 Secretar General al comunei delegat 

 

                           ONAC DAN CRISTIAN 
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