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DIFUZARE:  

1 exemplar - Instituția Prefectului 

1 exemplar - Colecție 

1 exemplar - Primar 

1 exemplar – Compartimentul Stare Civilă 

1 exemplar – DJCEP BRASOV 
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Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria comunei Bod în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene nr.679/2016 

în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile 

prevăzute în Regulamentul UE nr. 679/2016 printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei comunei Bod. 
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din 14.01.2022

 

DISPOZIȚIE nr.20     

Din ziua 14 luna Ianuarie anul 2022 

 

 

 

Sergiu ARSENE, Primarul Comunei Bod, Județul Brașov, având în vedere adresa nr. 30/08.10.2021 înregistrată 

la SPCLEP Bod cu nr. 958 din 22.11.2021 privind rectificarea actului de naștere, exemplarul II, înregistrat la nr. 

26 din 22.10.1964 la Primăria comunei Bod, județul Brașov, privind pe numitul FARCAȘ DOREL și actele 

doveditoare depuse la dosar, precum și referatul nr.989 din 26.11.2021 al ofițerului de stare civilă delegat, 

Avizul prealabil de la DJCEP Brașov  cu nr. 24883 din 06.12.2021.În temeiul dispozițiilor cuprinse în art.58 din 

Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările ulterioare, și art.196 lit.b)  din 

din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ: 

  

 

DISPUNE: 

 

ART.1 Se rectifică Actul de naștere nr. 26 din 22.10.1964, exemplarul II al numitului FARCAȘ DOREL, născut 

la data de 18.10.1964 în localitatea Bod, județul Brașov, fiul lui FARCAȘ VICTOR și FARCAȘ SILVIA  în sensul că 

la rubricile: 

- „nume de familie al titularului” să se treacă FARCAȘ în loc de FARCAS  

- „nume de familie al tatălui titularului” să se treacă FARCAȘ în loc de FARCAS  

- „nume de familie al mamei titularului” să se treacă FARCAȘ în loc de FARCAS  

ART.2 Ofițerul de stare civilă delegat va aduce la îndeplinire prezenta dispoziție.                                                                                                                                    
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