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privind rectificarea actului de cisdtorie nr.34 din 16 iulie 1962 - exemplarul I si ll - $TEl al
numililor BAN IOAN 9i DUMA ROZALIA.

BALAJ GHEORGHE-IUL|AN, primarul oragului $TEl, judetul BIHOR, avAnd in vedere
adresa nr.6337/2021 a Primdriei comunei Cip6lna prin care ne-a fost inaintat dosarul cu
nr.633412020 Si cererea numitului BAN IOAN, fiul lui /oan gi Maia, nescut la data de 01
martie 1939 in localitatea Sdlddbagiu Mic, judetul Bihor, care soliciti rectificarea actului de
CASATORIE nr.34 din 16 iulie 1962 - gTEl - exemplarul | 9i ll in sensul ci, la rubricile:

. L39lrylslEB!!-q!!U! se se treacd SALDABAGIU MIC in loc de GINTA.
. @NAryAflIEB//-SQIE sd se treace SALDABAGIU Mlc in loc de GINTA cum
din eroare s-au inscris - exemplarul | 9i ll, inso(itd de actele doveditoare depuse la dosar,
precum gi referatul ofiterului de stare civile delegat, avizat in prealabil de Direclia de
Evidenld a Percoanelor 8/lor, Serviciul de Stare Civild, Compartiment Regim Stare Civili,
cu nr.74.582 din 09.12.2020,
AvAnd in vedere prevederile art.28 din Legea nr.6012012 privind aprobarea OUG
7912011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a Legii nr.287l2009
privind Coduf Civil prin introducerea aliniatului 3^2 la arl.229 - Cod Civil,
in temeiul dispoziliilor art. 100 alin. (2) 9i (4) din Legea nr.28712O09 privind Codul
Civil, ale art. 58 din Legea nr. 1 1 9/1996, republicatd cu privire la actele de stare civili,
in temeiul dispozitiilor art.196, alin.(1), litera b) dinOrdonanla de urgenldnr.57 din 03
iulie 2019 privind Codul administrativ;
Primarul oraqului
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Art. 1. Se rectificd actul de CASATORIE nr.34 din 16 iulie 1962 - gTEl - exemplarul I
gi ll in sensul ci, la rubricile privind:
LOCI!L4Afl[EE!!g[!!A!! se se treaca SALDABAGIU Mlc in loc de GINTA
LOCIJL NASTERII SOTIEI si se treacd SALDABAGIU MIC in loc de GINTA, cum din eroare
s-au inscris.
Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozi{ii se incredinleazd ofiterul de
stare civila delegat.
Prezenta dispozitie se comunici cu:
Domnul BAN loan;
Primdria comunei CAPALNA
Secretarul ora$ului $TEl;
Ofiterul de slare civilS delegat;
Directia de Evidenti a Persoanelor a judetului Bihor, Serviciul de
Stare Civild, Compartiment Regim Stare Civild;
Institutia Prefectului.
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AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR,
Jr. DALE Voich

