
 
 

 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA  
COMUNA DAMIENESTI 

P R I M A R 

 Exemplarul nr.__ 

cu sediul în: localitatea Dămienești, comuna Dămienești, județul Bacau, str. Vasile Morțun, nr.78, cod poștal 607135, 
telefon 0234502 .fax 0234222870, e-mail: primaria.damienesti@yahoo.com, site:www.primariadamienesti.ro 

 
D I S P O Z I T I A 

Nr. 9  din  12.01.2022 
 

privind rectificarea actului de NAȘTERE  nr. 78 din 6 noiembrie 1959 privind pe 
numitul  MUNTEANU MIHAI, exemplarul I și II, înregistrat la Primăria comunei 

Dămienești, județul Bacău 
 

Primarul comunei Damienesti, judetul Bacau, dl. Răileanu Vasilică Cătălin. 
            
  Având în vedere: 

 Prevederile art. 58 alin(1) din Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 Prevederile art. 125 alin(2) din HG 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la 
aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;  

Ținând cont de:  
 Cererea înregistrată sub nr. 5332 din 25.10.2021 însoțită de actele doveditoare depuse la 

dosar, prin care numitul MUNTEANU MIHAI domiciliat în sat Drăgești, str. Ion Ionescu de 
la Brad nr. 76, comuna Dămienești, judetul Bacău solicită rectificarea actului de naștere 
nr. 78  din 06 noiembrie 1959,  exemplarele I și II; 

 Referatul nr. 5433 din 13.12.2021 prin care ofiţerul delegat de stare civilă propune 
rectificarea actului de stare civilă menţionat; 

 AVIZUL PREALABIL al  Direcției Județeane de Evidența Persoanelor Bacău nr. 7509/2021 
din 07.01.2022 înregistrat la Primaria comunei Damienești, stare civilă cu nr.7022 din 
11.01.2022.           

           În temeiul art. 155 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. a), 196 alin. (1) lit. b) art. 197 alin (1) și art. 
199 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 
D I S P U N E  : 

 
Art.1. Se rectifică actul de NAȘTERE  nr. 78  din 06 noiembrie 1959 privind pe numitul                  
MUNTEANU MIHAI, în sensul că, la rubrica: 

 ,,prenumele tatălui”,  să se treacă PETRE în loc de PETREA cum din eroare s-a înregistrat 
 ,,prenumele mamei”, să se treaca VICTORIA în loc de VICTORIEA cum din eroare s-a 

înregistrat.  
Art.2.  (1) Secretarul general UAT va asigura comunicarea prezentei dispoziții către Instituția 
Prefectului judetului BACAU, persoane interesate.                                                                 
               (2)  Prevederile prezentei pot fi consultate atât la sediul institutiei cât și pe site-ul 
institutiei la adresa de web: primariadamienesti.ro/MONITORUL OFICIAL/DISPOZIȚIILE 
AUTORITĂȚII DELIBERATIVE. 

Primar, 
RĂILEANU Vasilică Cătălin 

 
 

Contrasemnează de legalitate, 
Secretar general UAT, 

VERDE Matilda 
 


