
ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRITA-NASAUD

COMUNA PARVA
P R I M A R

DISPOZIŢIE
privind intocmirea ulterioara a actului de nastere privind pe d-na LUP 

NASTASIA,casatorita “RUS” din comuna Rebra nr.320,judetul Bistrita-Nasaud

PRIMARUL COMUNEI PARVA,JUDETUL BISTRITA-NASAUD

Având în vedere:
 - cererea înregistrată sub nr.33 din25.02.2014, însoţită de actele 

doveditoare  depuse  la  dosar,  prin  care  d-na  Rus  Nasstasia,nascuta  LUP, 
domiciliată  în  comuna  Rebra,nr.320,judetul  Bistrita-Nasaud,  solicită 
întocmirea ulterioară a actului său de naştere; 

 -  referatul  ofiţerului  de  stare  civilă  delegate,d-nul  Calus  Ioan 
inregistrat  sub  nr.34/25.02.2014,prin  care  se  motiveaza  necesitatea 
intocmirii ulterioare a actului de nastere privind pe d-na LUP NASTASIA, 
casatorita RUS;
    In temeiul prevederilor:

-  dispoziţiilor  cuprinse  în  art.  53  lit.”a”  şi  54  din  Legea  nr. 
119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările 
ulterioare;

- dispozitiilor art.121 si 122 din Metodologia pentru aplicarea unitara 
a  dispozitiilor  Legii  nr.119/1996  cu  privire  la  actele  de  stare  civila, 
aprobata prin H.G.R. nr.64/2011;  
    In conformitate cu prevederile art.61 ali. (1) si (2), art.art.63 alin.
(1)  lit.”a”  si  alin.(2),art.  68  alin.(1)  coroborat  cu  art.115  alin.(1) 
lit.”a” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,

                                 DISPUN:

    ART. 1 Se întocmeşte ulterior actul de naştere al numitei LUP NASTASIA, 
casatorita RUS, născuta la data de 18 mai 1933 în localitatea Parva, judeţul 
Bistrita-Nasaud,  de  sex  feminin,  cetăţenie  Romana,  fica  lui  STEFAN  şi  a 
LUCRETIA.
    ART. 2 Ofiţerul de stare civilă delegate,d-nul Calus Ioan, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei dispoziţi.
    ART. 3. Prezenta dispozitie va fi adusa la cunostinta publica prin 
afisare  la  avizierul  din  holul  Primariei  comunei  Parva  si  Site-ul 
primariaparva.ro si comunicata prin grija secretarului cu:

-Institutia Prefectului,Judetul Bistrita-Nasaud
-Primarul comunei Parva
-D-nul Calus Ioan- ofiter de stare civila delegate
-RUS NASTASIA din comuna Rebra,nr.320,jud.Bistrita-Nasaud.

    

                                 Primar,
                             STRUGARI IOAN      Avizat de legalitate,

SECRETAR,
    IOAN CALUS
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