
~OMAN~ 
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a prenume lui 
minorei ZLOTEA IARINA-ANAMARIA 

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, Adrian-Ionuţ Gâdea 
Având În vedere: 

- cererea nr. 57489 din 7 septembrie 2021, înregistrată la Direcţia de Evidenţă a 
Persoanelor din subordinea Consiliului Local al municipiului Alexandria, judeţul 
Teleorman, prin care numita Zlotea Maria-Magdalena a solicitat schimbarea, pe cale 
administrativă, a prenumelui fiicei sale Zlotea Iarina-Anamaria, din "IARINA
ANAMARIA" în "ALEX'" , 

- referatul nr.16269 din 8 octombrie 2021, întocmit de Biroul Stare Civilă a 
Serviciului Public Comunitar de EvideJlj.ă ~ :eersoanelor al judeţului Teleorman; 

- Avizul Direcţiei Juridice nr. l.j -r.J,:J din data de !ef. I(). 2.::J2.! 
- prevederile art. 85 din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată, Cl 

modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 4 alin. (2) lit. d) şi lit. m), art. 7 alin. (1) şi alin. (2) şi art. 8 alin. (2 

din Ordonanţa Guvernului nr. 4112003 privind dobândire a şi schimbarea pe cal( 
administrativă a numelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 191 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) Iit. b) din Ordonanţa de Urgenţă 1 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completăriI! 

ulterioare, 

DISPUNE: 

Art.I. - Se admite cererea de schimbare, pe cale administrativă, a prenumelui minore 
ZLOTEA IARINA-ANAMARIA, cod numeric personal 6060131340452, fiica lui Liviu 
Cristian şi Maria-Magdalena, născută la data de 31 ianuarie 2006 în municipiul Alexandria 
judeţul Teleorman, domici1iată în municipiul Alexandria, strada Dunării, bl.1615, sc. A 
et.2, ap.6, judeţul Teleorman, din "IARINA-ANAMARIA" în "ALEX". 
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Art.2. - Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului 

Teleorman, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei dispoziţii. 

Art.3. - Secretarul General al judeţului, prin CompartimentUl Monitorizare, 
Proceduri Administrative şi Relaţia cu Consilierii Judeţeni va comunica prezentul act 
administrativ autorităţilor şi instituţiilor interesate, în termenul prevăzut de lege. 

PREŞEDINTE, 

Adrian-Ionut Gâdea . 

CONTRASEMNEAZĂ 
Secretar General al judeţului, 

Silvia Oprescu 

Alexandria 
Nr. G3/-- din Igodo/7/~b- 2021 
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