
 
 
 

    
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  
COMUNA BICAZU ARDELEAN 

PRIMAR 
 

DISPOZIŢIE 
privind rectificarea actului de căsătorie numărul 26 din data de 24.08.1944 

 
 

 

BÎRSAN CONSTANTIN IOAN, Primarul comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț 

 Având în vedere cererea, înregistrată sub nr. 1665 din 28.02.2020, însoțită de actele 
doveditoare depuse la dosar prin care numita Paleu Eugenia domiciliată în localitatea Bicazu 
Ardelean, sat Bicazu Ardelean, judetul Neamt, solicită rectificarea actului de căsătorie nr. 26 din 
24.08.1944, exemplarele I și II, precum și referatul ofițerului de stare civila, avizat, prealabil de 
Direcția județeană de Evidența Persoanelor Neamț înregistrat sub nr.3/642 din 13.03.2020 
 În temeiul dispozițiilor art. 58 din Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, 
republicată, cu modificările ulterioare, și art. 155 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. a), coroborat cu art. 
196 alin. (1) lit. b) art. 197 alin (1) și art. 199 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ;. 

 
DISPUN: 

 
Art. 1  Rectificarea actului de căsătorie nr. 26 din data 24.08.1944, exemplarele I și II, 

privind pe numiții Țirea Gavril și Catrinoi-Nistor Ileana, căsătoriți la data de  24.08.1948, în 
sensul că : 

a) în exemplarul I  la rubricile “numele de familie al soției” și “numele de familie al 
părinților soției” să se înscrie CATRINOI în loc de CATRINOI-NISTOR, cum din eroare s-a 
trecut.   

b) în exemplarul II  
- la rubrica “prenumele tatălui soțului” să se înscrie GRIGORE în loc de GHEORGHE, 

cum din eroare s-a trecut; 
- la rubrica  “prenumele soției” să se înscrie ELENA în loc de Ileana, cum din eroare s-a 

trecut; 
- la rubrica  “numele de familie al soției” și “numele de familie al părinților soției” să se 

înscrie CATRINOI în loc de CATRINOI-NISTOR, cum din eroare s-a trecut; 
- la rubrica  “prenumele mamei soției” să se înscrie ANA în loc de ILEANA, cum din 

eroare s-a trecut; 
 
Art. 2 Secretarul general alcomunei Bicazu Ardelean va înainta şi va comunica prezenta  

dispoziţie autorităţilor şi persoanelor interesate. 
 

PRIMAR,  
Bîrsan Constantin Ioan 

 
 

Nr. 95 din 25.03.2020 
                            Avizat pentru legalitate, 

                            Secretar General, Jolteag Gicuța 
 
 

 


