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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  IZVOARELE SUCEVEI 
PRIMAR 

 

 
 
 
 

DISPOZIŢIA 
nr.56 din 15.07.2022 

privind rectificarea actului de căsătorie nr.18 din 09.10.1979, exemplarul I și 
exemplarul II, încheiat la Primăria Comunei Izvoarele Sucevei, județul 

Suceava 
 
Mechno Mihail, primar  al  comunei  Izvoarele Sucevei, judeţul  Suceava; 
 
 Având în vederea sesizarea din oficiu înregistrată la nr.100.124 din 

04.07.2022 în baza adresei nr.6090/2022 din partea Consiliului Local Comuna 
Ususău însoțită de actele doveditoare depuse la dosar, în care s-a constatat 
necesitatea rectificării actului de căsătorie nr.18/09.10.1979 pentru domnul 
Bonariuc Teodor domiciliat în Com. Ususău, nr.227,sat.Bruznic, județul Arad; 

precum și referatul ofițerului de Stare Civilă delegat, avizat favorabil de 
Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Suceava cu nr.60.420 din 
08.07.2022; 

În temeiul dispozițiilor cuprinse în art.58 din Legea nr.119/1996 cu privire la 
actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 156  
alin.1 și art.196 alin.1 lit.b din  Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și commpletările ulterioare; 

 
DISPUN: 

 
Art.1. Se rectifică Actul de căsătorie nr.18 din 9 octombrie 1979- exemplarul 

I și exemplarul II, al numiților  BONARIUC Teodor, născut la data de 13.03.1956, 
în localitatea Izvoarele Sucevei, județul Suceava, fiul lui Bodnariuc Gheorghe și 
Bodnariuc Maria și JURAVLE Veorica, născută la data de 07.07.1962, în 
localitatea Izvoarele Sucevei, județul Suceava, fiica lui Juravle Silvestru și al 
Juravle Paraschiva, în sensul că, la rubrica ”Numele de familie” al soțului să se 
treacă ”BODNARIUC” în loc de ”BONARIUC”, cum din eroare s-a trecut,  la 
rubrica ”Numele de familie” al părinților soțului să se treacă ”BODNARIUC”, în loc 
de ”BONARIUC” cum din eroare s-a trecut, precum și ”în căsătorie soțul va purta 
numele BODNARIUC” în loc de ”BONARIUC” cum din eroare s-a trecut ”și soția 
numele BODNARIUC” în loc de ”BONARIUC” cum din eroare s-a trecut. 

Art.2:Ofițerul de stare civilă delegat va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei dispoziții. 
          Art.3:Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului  
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Suceava, Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Suceava și  persoanelor 
prevăzute la art.1, care poate fi atacată la instanța judecătorească în a cărei rază 
teritorială își are sediul autoritatea emitenă. 
 
 
 
                Primar,         Contrasemnează  pentru  legalitate 

               Secretarul general al comunei, 
Mihail MECHNO              Cătălina JURAVLE 


