
Data casatoriei: 12.10.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 	2 	luna 	OCTOMBRIE 
	

anul 	2017 	afostînregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 DURA DAN 

în vârstă  de 	20 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	M!HAIL EMINESCU 	nr 15 bl ____ Sc - ap -, judetul 	GALATI 

ş i a d-rei(nei) 	 MACOVEI CRISTINA 	 în vârsta de 	17 ani 

cu domiciliulîn 	BRĂHĂŞEŞTI 	str 	nr 
bl 	scapjudeţul 	GALATI 

În temeiul dispozi ţiilor art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil 1  republicat, 

orice persoană  poate face opoziţie la această  căsătorie, dacă  are cunoştinţă  de existenţa 

vreunei piedici legale, ori alte cerin ţe ale legii nu suntîndeplinite. 

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se 

întemeiază , în termen de 10 zile de la afi şarea publicaţ iei. 

Ofiţer de star ivi1 delegat, 

Oft 	unit 

Nr. lriregistrare: /02.10.2017 
	 lVz(ă  



Data casatoriei: 12.10.2017 

ROMÂNIA 
J[JDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civil ă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 	2 	luna 	OCTOMBRIE 	anul 	2017 	a fost înregistrat ă  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 CĂLDĂRARU IONUŢ  - GIAN! 

în vârstă  de 	26 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	ŞTEFAN CEL MARE 	nr 241 bl ____ sc 	ap 	, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 NICULAE VASILICA 	 în vârsta de 	22 ani 

cu domiciliulîn 	 MOVILENI 	str 	nr 
bl 	scap_judeţul 	GALAŢ I 

În temeiul dispozi ţiilor art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat, 

orice persoană  poate face opoziţie Ia această  căsătorie, dacă  are cunoştinţă  de existenţa 

vreunei piedici legale, ori alte cerin ţe ale legii nu suntîndeplinite. 

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se 

întemeiază , în termen de 10 zile de la afi şarea publicaţiei. 

Ofiţer d,vi1 delegat, 
me 

.$tare c*vjf 

Nr. Jnregistrare: /02.10.2017 



Data casatoriei: 14.10.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUCIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

	

Astăzi: ziva 	4 	luna 	OCTOMBRIE 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 FRUNZĂ  CIPRIAN 

în vârstă  de 	33 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	1DEC.1918 	nr115 bl AlAsclap8,judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 LUPUANDREEA - ELENA în vârsta de 	34 ani 

cu domici!iul în 	 TECUCI 	 str 	COSTACHE CONACHI 	nr 	40 

blscapjudeţul 	 GALATI 

În temeiul dispoziţiilor art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat, 

orice persoană  poate face opozi ţ ie la această  căsătorie, dacă  are cunoştinţă  de existenţa 

vreunei piedici legale, ori alte cerin ţe ale legii nu suntîndeplinite. 

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se 

întemeiază , în termen de 10 zile de la afişarea publicaţ iei. 

Ofiţer deeiv ide1egat, 
Nme .. 

• 	 - 

.• 	••1 

Nr. Inregistrare: /04.10.2017 



Data casatoriei: 14.10.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

	

Astăzi: ziva 	4 	luna 	OCTOMBRIE 	anut 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 ENE ADRIAN 

în vârstă  de 	34 	ani, cu domiciliul în 	 TECUC• l 

str 	DIMJTRIECANTEMIR 	nr 21 bl ____ scap_,judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 VOICU SILVIA 	 în vârsta de 	31 ani 

Cu domiciliul în 	 GALAŢ I 	 str 	•__FEROVIARILOR 	nr 
bl_C10sc5ap11judeţul 	GALAŢ I 

În temeiul dispoziţiilor art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat, 

orice persoană  poate face opoziţ ie la această  căsătorie, dacă  are cunoştinţă  de existenţa 

vreunei piedici legale, ori alte cerin ţe ale legii nu suntîndeplinite. 

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se 

întemeiază , în termen de 10 zile de la afi şarea pubiicaţiei. 

	

Ofiţer de stare 	lelegat, 
Nume Pxendme  

7j 

Nr. lnregistrare: /04.10.2017 
	 r 



Data casatoriei: 14.10.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

	

Astăzi: ziva 	4 	luna 	OCTOMBRIE 	anui 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 BISTRICEANU DORU - ROBERT 
în vârstă  de 	28 	ani, cu domiciliul în 	 CRAJOVA 

str 	MICŞUNELE 	nr16 bl ____ scap,judetul 	DOLJ 
ş i a d-rei(nei) 	GEORGESCUFLORI •NA - MIRELAîn vârsta de 	27 ani 

cu domiciliulîn 	 TECUCI 	 str 	GHE.PETRAŞCU 	nr 	19 

bl P1sc3ap43judeţul 	• GALATJ 

În temeiul dispoziţiilor art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat, 

orice persoană  poate face opoziţie la această  căsătorie, dacă  are cunoştinţă  de existenţa 

vreunei piedici legale, ori alte cerin ţe ale legii nu sunt îndeplinite. 

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se 

întemeiază , în termen de 10 zile de la afi şarea publicaţ iei. 

Ofiţer de starde1egat, 
Num 

Nr. lnregistrare: /04.10.2017 



Data casatoriei: 21.10.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 1 1 luna 	OCTOMBRIE 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 TONU DAN 

În vârstă  de 	27 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str ALE.CPT.GHE.DECUSEARĂ  nr2 	bl E1 B sc 1 ap 12, judetul 	GALAŢ I 

ş i a d-rei(nei) 	 BORŞ  DANIELA 	 în vârsta de 	32 ani 

cu domiciliulîn 	 BUCUREŞTI 	str 	POSTĂVARUL 	nr 	1 

bl C3sc4ap49judeţul 	SECTOR3 

În temeiul dispoziţiilor art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat, 

orice persoană  poate face opozie la aceast ă  căsătorie, dacă  are cunoştinţă  de existenţa 

vreunei piedici legale, ori alte cerin ţe ale legii nu suntîndeplinite. 

Opunerea Ia c ăsătorie se va face În scris, cu ar ătarea dovezilor pe care se 

întemeiază , în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei. 

Ofiţer de stare civilă  del 
Nume Pren 

r destare 
\ 	. 

t/NV. 

Nr. lnregistrare: /11.10.2017 



Data casatoriei: 26.10.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PLJ]3 LICAŢIE 

Astăzi: ziva 16  luna 	OCTOMBRIE 	anul • 2017 	a fost înregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 RĂU TODERIŢĂ  
în vârstă  de 	41 	ani, cu domiciiiul în 	 TECUCI 

str 	VASILE ALECSANDRI 	nr 1 9 bl ____ sc - ap 12, judetui 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 LEHONSHI CRISTINA 	 în vârsta de 	36 ani 

Cu domiciliulîn 	 TECUCI 	 str ALEEAVASILEALECSANDRI  nr 	19 

blsc_ap__judeţul 	GALAŢ I 

În temeiul dispozîţiilor art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat, 

orice persoană  poate face opoziţie la această  căsătorie, dacă  are cunoştinţă  de existenţa 

vreunei piedici legale, ori alte cerin ţe ale legii nu suntîndeplinite. 

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se 

întemeiază , în termen de 10 zile de la afi şarea publicaţ iei. 

Ofiţer de stare civilă  deiega• 
Nume Prenume 

$cor 
, 	 ciiCă  

Nr. lnregistrare: /16.10.2017 



Data casatoriei: 27.10.2017 

ROMÂNIA 
JUI)EŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 17  Juna 	OCTOMBRIE 	anul 	2017 	a fost înregistrat ă  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 CIOCĂNEL MARIAN - DANIEL 

în vârstă  de 	26 	ani, cu domiciliul în 	 MUNTENI 

str 	ŞTEFANCELMARE 	nr47 bl ____ Sc - ap 	, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 GOHOREANUANI ŞOARA în vârsta de 	44 ani 

cu domiciliul în 
	 TECUCI 	 str 	MTR. ANDREI 	nr 	2A 

bl_RESSC_ap Ş4judeţul 	GALATI 

În temeiul dispoziţiilor art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat, 

orice persoană  poate face opoziţie la această  căsătorie, dacă  are cunoştinţă  de existenţa 

vreunei piedici legale, ori alte cerin ţe ale legii nu sunt îndeplinite. 

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se 

întemeiază , în termen de 10 zile de la afi şarea publicaţiei. 

âc 

Nr. lnregistrare: /17.10.2017 



Data casatoriei: 28.10.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUN[CIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 18  luna 	OCTOMBRIE 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 HANDARICI ADRIAN 

în vârstă  de 	32 	ani, cu domiciliulîn 	 TECUCI 

str ALE. CPT. GHE. DECUSEARĂ  nr 	12 bl E2A sc 2 ap 35, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	POPA ANCA - GEORGIANA 	în vârsta de 	23 ani 

cu domiciliulîn 	 GURAVĂ II 	str 	nr_ 
bl 	scap_judeţul 	 BACĂU 

În temeiul dispoziţiilor art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat, 

orice persoană  poate face opoziţie la această  căsătorie, dacă  are cunoştinţă  de existenţa 

vreunei piedici legale, ori alte cerin ţe ale legii nu sunt îndeplinite. 

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se 

întemeiază , în termen de 10 zile de la afi şarea publicaţiei. 

Ofiţer de stare civilă  delegat, 

e 
Nr. lnregistrare: /1 8. 1 0.201 7  


