
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA CERNĂTEȘTI 

PRIMAR 

 
DISPOZIȚIE 

Privind modificarea  CNP-ului   din “2004035039877”  în  “ - ” în  
cuprinsul  actului de căsătorie nr. 14 din 10 iulie 2021 privind pe d-na   

ȘOLTOIAN   MIHAELA 
Primarul comunei  Cernătești, județul Buzău; 

Având în vedere: 
- referatul nr. 5249 /22.07.2021 întocmit de d-na Dumitru Elena Daniela  - 

ofițer stare civilă delegat, prin care se propune modificarea actului de căsătorie 

nr.14 din 10 iulie 2021; 
- avizul transmis de către DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A 

PERSOANELOR – BUZĂU, prin adresa nr. 2409/26.07.2021, înregistrată la  UAT  
Cernătești cu nr. 5253/27.07.2021; 

 - prevederile art.19, alin. (3) din H.G. 295/2001 privind Normele 
Metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reşedința și actele de 

identitate ale cetățenilor români, precum și pentru stabilirea  formei și conținutului 
actelor  de identitate ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil aprobate prin 

H.G. nr. 295/2021;   
- prevederile art. 100, alin. (2) din Codul civil; 

- prevederile art. 59 din Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă. 
In  temeiul art.196,alin.(1) ,lit.,,b,, din OUG nr.57/2019,privind Codul  

Administrativ : 
DISPUNE: 

Art.1. Se  admite că în cuprinsul actului de căsătorie nr. 14 din 10 iulie 
2021, înregistrat la Primăria comunei Cernătești, județul Buzău exemplar  I și II,  

să se modifice CNP-ul d-nei ȘOLTOIAN MIHAELA din  “2004035039877”  în  “-” . 
Art.2. D-na Dumitru Elena-Daniela - ofițer stare civilă delegat, va  comunica 

prezenta dispoziție persoanelor interesate și va proceda la înscrierea cuvenitelor 
mențiuni pe marginea actului modificat.  

Art.3. Prezenta dispoziție poate fi contestată la Tribunalul Buzău – Secția 

contencios administrativ, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ 
nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  

Art.4. Secretarul general al comunei Cernătești va comunica prezenta 

dispoziție d-nei Dumitru Elena-Daniela - ofiter de stare civila delegat, D.J.E.P  
Buzău, S.P.C.L.E.P. Buzău, C.N.A.R.N.N. București, D.E.P.A.B.D. și Instituției  

Prefectului – județul Buzău  în vederea exercitării controlului cu privire la 

legalitate. 

                 PRIMAR,                                              Avizat pentru  legalitate, 
        MÎRZEA PETRACHE                           SECRETAR general  UAT  Cernătești    

                                                                       DUMITRAȘCU DORU-VASILE      
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