ENGEDÉLYEZEM

Anexa nr. 43

APROB.
PRIMAR

Ikt. szám / Înregistrat nr.:_____________
Dátum / Data :___________________

TISZTELT POLGÁRMESTER ÚR!
DOMNULE PRIMAR,

Alulírott neve

édesapám neve

édesanyám neve
ROZA

Subsemnatul (a) MODEL ALEXIU fiul (fiica) lui ALEXIU şi al (a)
születésem időpontja

helye

lakhelyem: település megnevezése

născut(ă) la 00.11.0000 în localitatea ODORHEIU SECUIESC domiciliat (ă) în localitatea ODORHEIU
házszám tömbház lépcsőház emelet lakrész

utca
SECUIESC str. PRINCIPALĂ

megye

număr 1, bloc - scara - etaj - apartament - , judeţul HARGHITA,

személyi igazolványom száma

posesor(oare) al (a)cărţii de identitate seria HR nr. 000000.
Kérem, hogy az utólag módosított és kiegészített, 2003. évi 41-es számú Kormányrendelet 20. cikkelye alapján,
engedélyezze a bejegyzést.

Vă rog ca, în conformitate cu prevederile art. 20 din O.G. nr. 41/2003, cu modificările şi completările
ulterioare, prin menţiune pe marginea actului de NAȘTERE nr. 11 din 00. 11. 00000:

jelenlegi családnevem
- numelui meu de familie din: MODEL în

jelenlegi keresztnevem
- prenumelui meu din:
ALEXIU

új változata

MINTA

új változata

în

szüleim családnevének eddigi változata
- numele părinţilor mei din în MODEL

ELEK
új változata

în

MINTA

szüleim keresztnevének eddigi változata
új változata
-prenumele părinţilor mei din ALEXIU în ELEK

Az új változat fordítás/helyes írásváltozata magyar nyelven.
Tradus /cu ortografia limbii : MAGHIARĂ.

Férjem (feleségem) egyetért azzal, hogy kérelmem jóváhagyásának következményei kiterjesztessenek az ő család
és/vagy keresztnevére, valamint az alábbi kiskorú gyermekekre

Soţul (soţia) este de acord cu extinderea efectelor aprobării asupra numelui său de familie şi/sau prenumelui
şi ale următorilor copii minori:
1. ________________________________________________
2. ___________________________________________________
Mellékelem házastársam beleegyező nyilatkozatát és a családnév és/vagy keresztnév közjegyző általi hivatalos
fordítását/helyesírását.

Alăturat depun consimţământul soţului (soţiei) şi traducerea /ortografierea oficială a numelui şi / sau
prenumelui autentificat de notar public.

Dátum
Data: __________________

Kiállított bizonyítvány
Eliberat certificat de _____________________________________
Seria ______ nr. ___________________________

Ofiţer de stare civilă,
__________________________________
L.S.

Székelyudvarhely Megyei Jogú Város polgármesterének figyelmébe
Domnului primar al Municipiului Odorheiu Secuiesc, judeţul Harghita

Aláírás
Semnătura
_____________________

