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CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 
PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, 
a numelui de familie al numitei CIDRIŢĂ MIHAELA 

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, Adrian-Ionuţ Gâdea, 
Având în vedere: 
- cererea nr. 53121 din 26.04.2021, înregistrată la Direcţia de Evidenţă a 

Persoanelor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Alexandria, judeţul 
Teleorman, prin care numita Chiriţă Mihaela a solicitat schimbarea, pe cale 
administrativă, a numelui său de familie, din "CHIRIŢĂ" în "SUSAI". 

- referatul nr. 16260 din 05.05.2021, întocmit de Biroul Stare Civilă al Serviciului 
Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Teleorman; 

- prevederile art. 85 din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată, 
modificată şi completată; 

- prevederile art. 4 alin. (2) lit. m) din Ordonanţa Guvernului nr. 41/2003 privind 
dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, 
modificată şi completată; 

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

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

DISPUNE: 

Art.1. - Se admite cererea de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de 
familie al numitei Chiriţă Mihaela, cod numeric personal 2780115340042, fiica lui 
Nicolae şi Patriţa, născută la data de 15.01.1978 în municipiul Alexandria, judeţul 
Teleorman, domiciliată în municipiul Alexandria, strada Dunării nr. 54, bloc L14, scara 
A, etaj 2, apartament 8, judeţul Teleorman, din "CHIRIŢĂ" în "SUSAI". 
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