
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

PRIMARUL COMUNEI ONCEȘTI 

 

D I SPOZIȚIA 

NR. 148 DIN 02.12.2021 

 

cu privire la rectificarea actului de naştere nr. 12/30.03.1961 privind 

pe CHIRILA FLORENTINA 

 

 

         Primarul Comunei Onceşti, judeţul Bacău,  

         Având în vedere: 

         - Proiectul de Dispoziție nr. 148/02.12.2021; 

         - Cererea înregistrată sub nr. 3423/24.09.2021, însoţită de actele doveditoare depuse la dosar, prin 

care dna. RUSU FLORENTINA, domiciliată în Mun. Bacău, str. Prieteniei, nr. 12, sc. B, ap. 19, judeţul 

Bacău, solicită rectificarea actului de naştere nr. 12/30.03.1961 privind pe CHIRILA FLORENTINA, 

fiica lui Chirila Dumitru şi Chirila Dorina; 

         -  Referatul ofiţerului de stare civilă,  înregistrat la nr. 3510/26.10.2021; 

         - Avizul prealabil al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Bacău, comunicat cu                               

nr. 6749/25.11.2021; 

         - prevederile  art. 58, alin. (1), (3), (4) şi (5) şi ale art. 59 din Legea nr. 119/16.10.1996 cu privire la 

actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

         - prevederile art. 125, alin. (2), ale art. 129, alin. (1)-(5) şi ale art. 130 din H.G. nr. 64/26.01.2011 

pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

         În temeiul dispozițiilor art. 155, alin. (1), lit. a) şi alin. (2), lit. a), ale art. 156, alin. (1), ale art. 196, 

alin. (1), lit. b), ale art. 197, alin. (1) și (4), ale art. 199, alin. (1) şi (2) și ale art. 200 din O.U.G.                         

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, emite urmatoarea 

 

D I S P O Z I Ţ I E: 

 

         Art. 1 - Se rectifică actul de naştere nr. 12/30.03.1961, exemplarele I şi II, privind pe numita 

CHIRILA FLORENTINA, născută la data de 21.03.1961 în localitatea Onceşti, judeţul Bacău, fiica lui 

Chirila Dumitru şi Chirila Dorina, în sensul că: 

 

- la rubrica ,,data naşterii tatălui”, din registrele de naştere - exemplarele I şi II, să se treacă    

27 iulie 1942 în loc de 13 august 1942, cum din eroare s-a trecut. 

 

         Art. 2 - Prezenta dispoziţie poate fi contestată la instanţa judecătorească în a cărei rază teritorială îşi 

are sediul autoritatea emitentă, în condiţiile legii. 

 

         Art. 3 - Prezenta dispoziție va fi adusă la cunostință publică în condițiile legii și se va comunica 

compartimentului de specialitate, potrivit competențelor legale, persoanelor îndreptăţite, Direcţiei 

Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Bacau, Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor 

Secuieni, Serviciului de stare civilă al Municipiului Bacău, precum și Instituției Prefectului Județului 

Bacău în vederea verificării legalității. 

 

         Art. 4  - Ofiţerul de stare civilă delegat va aduce la îndeplinire prezenta dispoziţie. 

 

 

                          PRIMAR,                                                                      CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                                 SECRETAR GENERAL, 

           PUȚEANU MIHAI-MARINEL                                         OPRIȘAN CARMEN-ROCSANDA 

 

 

 


