
ROMANIA
IALOMITAJADETEAN C ONSILIAL 

-PRESEDINTE_

DISPOZITIE

privind admiterea cererii numitului Buboi Valeriu, de schimbare pe cule administrutivd u

numelui sdu defamilie din ,,Buboi" tn ,,Nedelea"

P r e S e dint el e C ons il iului Judeye an I alomila,

Avdnd in vedere:

- cererea inregistratd sub nr. 16646 din 17.05.2011 la Primdria oraqului liinddrei-

Serviciul public Cominitar Local pentru Evidenla Persoanelor, formulatd de numitul Buboi

Valeriu, posesoar a cdrlii de identitate seria nr. eliberatd de Poliyia oraqului

ldndd,ei qi C.N.p. i670725211719, cu domiciliut in oraqul ldnddrei, Str. Lunca nr. 31,

judelul lalomi[a, pentru schimbarea pe cale administrativd a numelui sdu de familie,

Examindnd:
- dosarul de schimbare a numelui de familie al numitului Buboi Valeriu, intocmit qi

inregistrat sub nr.16646 din 31.05.2011 de Serviciul Public Comunitar Local pentru

Evidentra Persoanelor ldnddrei;
- referatul nr. B02B din 30.06'2011,al Directiei Judeleane de Evidenld a Persoanelor

Ialomila,

in conformitate cu:

- prevederile art. 4 alin. (2) lit. a) qi art.13 din Ordonanla Guvernului nr. 1l/2003

privind iobdndirea qi schimbarea pe cale administrativd a numelor persoanelor fizice, cu

mo dific dr il e q i c ompl et dril e ult erio are,'
" 

- prev'ederit) Capitolului III, Secliunea a 5-a din Metodologia cu privire la aplicarea

unitard a dispoziliilor in materie de stare civild aprobatd prin Hotiirdrea Guvernului

nr. 64/201 I;

- prevederile art. 101 alin. (1) lit. fl din Legea administra{iei publice locale

nr. 215/20-01, republicatd, cu modificdrile Si completdrile ulterioare,'

in temilut art. 106 alin. (1) din Legea administraliei publice locale

nr. 2I5/2001, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,

DISPUNE:

Art. t Se admite cererea numitului Buboi Valeriu, fiut tui Buboi lon qi Nedelea

Ileana, ndscut la data de 25.07.1967, in localitatea Gura lalomi{ei, avdnd C.N'P'

167072521171g, cu domicitiul tn oraqul ldndiirei, Str. Lunca nr. 3l' jude{ul lalomiya, de

schimbare pe cale administrativd a numelui sdu de familie din,,Buboi" in,,Nedelea"'

urmdnd ca acesta sd se numeascd pe viitor ,,Nedeleu Valeriu".

Art. 2 prezenta dispozilie produce efecte juridice de la data tnscrierii men{iunii

corespunzdtoare pe marginea actului de naEtere'

Art. 3 prevederile prezentei dispozilii vor fi aduse la indeplinire de cdtre Serviciul

Pubtic comunitar Local pentru Evidenla Persoanelor ldnddrei'
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Art. 4 Prin grija Direcliei Coordonare Organizare din cadrul Consiliului Judelean
Ialomila, prezenta dispozilie va fi comunicatd Direcliei Judelene de Evidenld a Persoanelor
Ialomila Si, in copie, Serviciului Public Comunitar Local pentru Evidenla Persoanelor

ldnddrei.

Art. 5 (1) Persoana cdreia i-a fost vdtdmat un drept sau un interes legitim recunoscut
de lege poate solicita, pe cale judecdtoreascd, anularea prezentei dispozilii, in condiliile
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificdrile qi completdrile ulterioare.

(2) Acliunea tn justilie poate fi introdusd in termen de 6 luni de la data la care a
luat cunoStin{d de schimbarea numelui de familie Ei numai dacd persoana care o depune

face dovada cd, din motive obiective, neimputabile ei, nu a putut formula opozilia prevdzutd

de art. I1 din Ordonanla Guvernului nr. 4l/2003 privind dobdndirea Si schimbarea pe cale
administrativd a numelor persoanelorfizice, cu modificdrile qi completdrile ulterioare.
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