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D I S P O Z I Ţ I A  nr.100 
        Privitor la: - rectificare act stare civilă; 
 

 Primarul comunei Sirineasa, judeţul Valcea; 
  Având în vedere referatul nr. 243 din 30.06.2022, întocmit de compartiment stare 
civilă, prin care se propune rectificarea actului de căsătorie  nr. 7 din 25 iunie 2022 
exemplarul I şi II, privind pe numiţii  DINESCU CONSTANTIN CRISTIAN şi 
BRUMBEA CRISTIANA, înregistrat la Primaria Sirineasa, județul Vâcea, la rubrica” 
numele de familie al soţiei,, din “BRUMBEA” în “OHÎI”; 
          Ținând seama de adresa nr.6953 din 19.07.2022, transmisă de Direcția Județeană 
de Evidență a Persoanelor Vâlcea, primită și înregistrată la instituția primăriei sub 
nr.3876 din 26.07.2022, prin care se comunică avizarea rectificării actului de căsătorie; 
           În conformitate cu dispozițiile art. 58 alin. 1 și 11 din Legea nr. 119/1996 privind 
actele de stare civilă, republicare 2, cu modificările și completările ulterioare; 
           În temeiul dispozițiilor art. 196 alin.1, lit.b, din O.U.G.nr.57/2019, privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
           Emite următoarea: 

D I S P O Z I Ţ I E  

 

            Art. 1 - Se rectifică în exemplarele I şi II, actul de căsătorie  nr.7 din 25 iunie 
2022, privind pe DINESCU CONSTANTIN CRISTIAN şi BRUMBEA CRISTIANA şi 
în registrele  de stare civilă ale Primăriei comunei Sirineasa, Județul Vâlcea, rubrica “ 
numele de familie al soţiei  ”din “BRUMBEA” în “OHÎI”. 

Art.2 - Cu drept de contestație în termen de 30 de zile de la comunicare la 
Tribunalul județean Vâlcea, conform  Legii nr. 554/2004, privind contenciosul 
administrativ. 
          Art.3 -Compartimentul de stare civilă din cadrul aparatului de specilialitate al 
primarului va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții. 
         Art.4 - Dispoziţia se va comunica: 
                       -compartimentului stare civilă; 
                       -Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea; 
                       -Instituției Prefectului, județul Vâlcea, pentru controlul de legalitate;  
            

ȘIRINEASA, 01 august 2022 
 

                                                                           Contrasemnează pentru  legalitate,                    
           Primar,                                                          Secretar general al comunei,  
 

     Ion STREINU                                                    jurist Paul Gh.POPESCU 

 


