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DISPOZIȚIA 

NR. 199 din 3.11.2020                                                
privind rectificarea mențiunii de căsătorie aplicată pe marginea actului de naștere  

nr. 53/1959 – exemplarul nr. II  
 
 
 
 

                  Costică Deacu , Primarul Comunei Jijila, Județul Tulcea; 
                   Având în vedere: 

- referatul nr. 5363 din 14.10.2020 prin care ofițerul de stare civilă delegat solicită rectificarea din 
oficiu a mențiunii aplicate pe marginea actului de naștere  nr. 53 din 1959, exemplarul II, 
înregistrat în registrul de stare civilă NAȘTERI  al Primăriei Comunei Jijila, Județul Tulcea; 

- procesul-verbal de verificare al Direcției Publice Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor 
Tulcea nr. 8557/21.10.2020; 

- avizul favorabil al Direcției Publice Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor Tulcea nr. 
8699/21.10.2020, privind rectificarea mențiunii aplicate pe marginea actului de naștere nr. 

53/1959; 
- art. 58, alin, 1 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă și ale art. 125, alin. 2 din 

H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în 
materie de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 155, alin. 1, lit. a, alin. 2, lit. a și al art. 196, alin. 1, lit. b, art. 197 din O.U.G.  nr. 
57/2019 privind Codul  administrativ; 

DISPUN 

Art. 1  Se rectifică mențiunea de căsătorie aplicată pe marginea actului de naștere  nr. 53/1959, 
exemplarul II, astfel: 
- la “numărul actului de căsătorie” să se treacă 24 în loc de 25, în registrul de naștere, exemplarul 

II; 
                   Art. 2  Ofițerul de stare civilă delegat va duce la îndeplinire prezenta dispoziție; 
 

Art. 3 – Prezenta dispoziție va fi comunicată Instituției Prefectului Județului Tulcea, Direcției Publice 
Comunitare Județene pentru Evidența Persoanelor Tulcea pentru actualizarea în R.N.E.P. și va fi 
făcută publică în condițiile legii în Monitorul Oficial Local. 
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