
 
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL GIURGIU 

PRIMARUL COMUNEI BUTURUGENI 

 

 

DISPOZIȚIE 

 

privind rectificarea actului de căsătorie, nr. 5 din 13.06.1979, Ex. I/II 

privind pe VELICU GHEORGHE și  ZABREA AURICA 

 

 

 

Având în vedere: 

 

-Cererea înregistrată, sub nr. 44 din 15.03.2021, însoțiță de actele doveditoare depuse la dosar, prin care, 

numita VELICU AURICA, solicită rectificarea actului de căsătorie, nr. 5 din 13.06.1979, privind pe 

VELICU GHEORGHE și  ZABREA AURICA; 

-Referatul, nr. 44 din 15.03.2021, întocmit de Ofițerul de stare civilă delegat, prin care se propune 

rectificarea actului de căsătorie, nr. 5 din 13.06.1979, înregistrat la Primăria comunei Buturugeni, Jud. 

Giurgiu, avizat prealabil de Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Giurgiu, cu nr. 812 din 11.05. 

2021;  

-Prevederile art. 58 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare, 

-Prevederile art. 10, lit. p), art.125, alin (2), art. 130, alin (1) din HG. nr. 64/2011 pentru aprobarea 

Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozitiilor in materie de stare civilă,  

În temeiul art. 196, alin. (1), lit. b) precum și art. 199 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

 

DISPUNE: 

 

Art. 1 Se rectifică actul de căsătorie nr. 5 din 13.06.1979, Ex. I/II, al numiților VELICU 

GHEORGHE născut la data de 29.04.1950, în localitatea Gâștești, com. Buturugeni, județul Giurgiu, fiul 

lui Velicu Ion și Velicu Maria și ZABREA AURICA născută la data de 12.05.1953, în com. Cașvana, Jud. 

Suceava, fiica lui Zabrea Vasile și Zabrea Zahara, în sensul că, la rubrica: „Ziua nașterii soției” să se treacă 

,,12” în loc de „13”, si la rubrica ”Locul nașterii soției „ să se treacă „Cajvana” in loc de „Caşvana „cum 

din eroare a fost trecut. 

Art. 2 Ofiterul de stare civilă delegat va duce la indeplinire prezenta dispoziție. 

Art. 3 Prezenta dispoziție poate fi contestată, în termen de 6 luni de la data comunicării, la Secția de 

Contencios Administrativ a Tribunalului Giurgiu. 

Art. 4 Prezenta dispoziție intră în vigoare la data comunicării către petent și se comunică, prin grija 

Secretarului General al UAT, Instituției Prefectului – Județul Giurgiu și  Direcției Județene de Evidență a 

Persoanelor Giurgiu. 
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