
 
 
 

 
   ROMÂNIA 

COMUNA ROSEŢI, JUDEȚL CĂLĂRAȘI                                  COD FISCAL:4294146    

TEL/FAX:0242344022/0242344017                          E-MAIL:primariaroseti@yahoo.com 

DISPOZIŢIE 

privind rectificarea actului de naștere nr. 186/ 26.11.1928 

 

 Râjnoveanu Nicolae,Primarul comunei Roseţi, judeţul Călăraşi, 

  Având în vedere: 

-Adresa nr.2018/17.08.2020 a D.C.E.P. Călăraşi, prin care se avizează favorabil 

procedura de rectificare a exemplarului nr. II a actului de naștere nr. 186/26.11.1928 

privind pe Enache Dumitra, în sensul că la rubrica numele de familie al copilului se va 

scrie ENACHE în loc de IANACHE  și la rubrica numele de familie al tatălui 

exemplarul nr. II al actului de naștere nr. 186/26.11.1928 se va scrie ENACHE în loc 

de EANACHE; 

-Referatul nr. 421/25.08.2020 întocmit de ofiţerul de stare civilă delegat prin care se 

aduce la cunoştinţă necesitatea emiterii dispoziţiei de rectificare a  actului de naștere  

nr. 186/26.11.1928 privind pe Enache Dumitra la exemplarul II,  

-Prevederile art 58 alin(1)  din  Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Prevederile art.130 alin.(1)  din Metodologia pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor 

în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/2011;  

 În temeiul art.196 alin.(1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ,  cu modificările şi completările ulterioare, 
 

 Primarul comunei Roseţi, emite următoarea dispoziţie: 

 

Art.1. Se rectifică rubrica ‘’numele de familie al copilului’’ în exemplarul II al 

actului de naștere nr.186/26.11.1928 privind pe Enache Dumitra, în sensul că se va 

scrie ENACHE  în loc de IANACHE și se va rectifica rubrica ‘’numele de familie al 

tatălui’’  în exemplarul II al actului de naștere nr. 186/26.11.1928 privind pe Enache 

Dumitra în sensul că se va scrie ENACHE în loc de EANACHE. 

 Art.2. Ofiţerul de stare civilă delegat va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei dispoziţii.  

           Art.3. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă persoanei vizate, 

comunicată şi înaintată persoanelor şi autorităţilor interesate, conform legii . 

PRIMAR, 

Râjnoveanu Nicolae 

                                                                                                      Contrasemnează, 

Secretar general al comunei Roseţi, 

Tănase Lavinia 

Nr. 194  

Emisă la Roseţi, 

Astăzi, 26.08.2020 


