
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA ARINI 
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E

privind rectificarea din oficiu a actului de căsătorie nr.2 din 28.01.2005, privind pe 
GRĂpLIN MIKE- ROMAN şi GRĂpLIN Ionela- Simona

IOAN MORARU, primar al comunei Doma Arini, judeţul Suceava,
Luând în considerare:
-Adresa nr.Z 3699052 din 04.11.2016 a Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi 

Administrarea Bazelor de Date, însoţită de actele doveditoare depuse la dosar, prin care doamna 
GRĂpLIN Ionela- Simona, domiciliată în localitatea Vatra Domei, str. Unirii, nr.60, judeţul 
Suceava, a depus cerere la Consulatul General al României la Munchen şi prin care solicită 
rectificarea actului de căsătorie nr.2/2005, privind pe GRĂpLIN MIKE- ROMAN şi GRĂpLIN 
Ionela- Simona;

-Referatul ofiţerului de Stare civilă delegat din cadrul Aparatului propriu de specialitate 
al Primarului comunei, înregistrat sub nr. 7390 din 15.12.2016, avizat prealabil de Serviciul 
Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Populaţiei cu nr.3.783 din 28.11.2016

în temeiul prevederilor:
-art.58 alin.(l), art.59 art.61 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-art.125 alin.(2), art. 130 alin. (1) şi alin.(2) din Hotărârea de Guvern nr.64/2011cu privire 

la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, cu modificările şi completările 
ulterioare;

-art.7 şi art. 11 din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare;

Văzând că nu este încălcat regimul conflictului de interese sau incompatibilităţi aşa cum 
sunt ele definite în Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

în baza prevederilor art. 63 alin. (1) lit. „a” şi „e”, alin. (2), art. 68 alin. (1) şi art.l 15 alin.
(1) litera “a” din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.

D I S P U N :

Art.l -(1) Se rectifică Actul de căsătorie nr.2 din 28.01.2005, al numitei GRĂpLIN 
Ionela- Simona, născută la data de 27 septembrie 1979 în localitatea Vatra Domei, judeţul 
Suceava, fiica lui Ioan şi Elena, în sensul că, la rubricile privind “numele de familie al soţului 
înainte şi după căsătorie”, „numele de familie al soţiei după căsătorie” şi „numele de familie 
soţilor după desfacerea căsătoriei” să se treacă GRĂpLIN în loc de GRÂSSLIN cum din eroare 
s-a trecut.

(2) -  Rectificarea va fi efectuată pe ambele exemplare I şi II ale Registrului de 
stare civilă pentru căsătorii.

Art.2 - Ofiţerul de stare civilă delegat va duce la îndeplinire prezenta dispoziţie.
Art.3 -  (1) Prezenta dispoziţie are caracter individual şi poate fi contestată de persoana 

nemulţumită la sediul Primăriei Comunei Doma-Arini, Judeţul Suceava, în termen de 30 zile de 
la data luării la cunoştinţă de prevederile acesteia, putând solicita revocarea, în tot sau în parte, a 
acesteia.



(2) Soluţionarea contestaţiilor depuse în condiţiile alin. (1) este de competenţa 
Primarului Comunei Doma-Arini, Judeţul Suceava.

(3) Primarul Comunei Doma-Arini, Judeţul Suceava, soluţionează contestaţiile depuse, în 
termen de 30 de zile calculate în condiţiile Codului civil.

(4) împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (2), persoana nemulţumită se 
poate adresa instanţei de contencios administrativ, în termen de 6 luni de la:

a) data comunicării răspunsului la plângerea prealabilă;
b) data comunicării refuzului nejustificat de soluţionare a cererii;
c) data expirării termenului de soluţionare a plângerii prealabile, respectiv data expirării 

termenului legal de soluţionare a cererii;
d) data expirării termenului de 30 zile, calculat de la comunicarea actului administrativ emis în 

soluţionarea favorabilă a cererii sau, după caz, a plângerii prealabile;
(5) Pentru motive temeinice, cererea la instanţa competentă poate fi introdusă şi peste 

termenul prevăzut la alin. (4), dar nu mai târziu de un an de la data comunicării actului, data 
luării la cunoştinţă sau data introducerii cererii, după caz.

Art.4 - Secretarul comunei se va îngriji de aducerea acestei dispoziţii la cunoştinţa celor 
interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului - Judeţul Suceava, pentru control şi legalitate.
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