Data casatoriei: 12.10.2017

ROMÂNIA
JUI)EŢUL GALAŢI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI
- Stare Civilă -

PUB LICAŢIE
Astăzi: ziva

2

luna
declaraţia de căsătorie a d-lui
în vârstă de

20

OCTOMBRIE

anul
2017
DURA DAN

ani, cu domiciliulîn

MIHAILEMINESCU
str
şi a d-rei(nei)

cu domiciliulîn
blsc_ap_judeţul

a fost înregistrat ă

TECLJCI

nr15 bl ____ sc_ap_,judetul
în vârsta de
MACOVE•lCRISTINA
BRĂH ĂŞ E ŞTI
str

GALAŢ I
17 ani
nr

GALATI

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

Ofiţer deide1egat,
Nu

CT/j[ă

Nr. lnregistrare: /02.10.2017

Data casatoriei: 12.10.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI
- Stare Civil ă -

PUB LICAŢIE
2
OCTOMBRIE
Astăzi: ziva
luna
anul
2017
a fost înregistrat ă
declaraţia de căsătorie a d-lui
CĂţ DĂRARU IONU Ţ - GIANI
în vârstă de
26
ani, cu domiciliul în
TECUCI
ŞTEFANCELMARE
str
şi a d-rei(nei)

nr241 bl
sc
NICULAEVASILICA
MOVILENI
cu domiciliulîn
str
blscapjudeţul
GALAŢ I

ap

, judetul
în vârsta de

GALAŢ I
22 ani
nr_

În temeiul dispoziţiilor art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civii, republicat,
orice persoan ă poate face opoziţie la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa
vreunei piedici legale, ori alte cerinţe ale legii nu suntîndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu ar ătarea dovezilor pe care se
întemeiază , în termen de 10 zile de Ia afi şarea publicaţiei.

Ofiţer d,vi1 delegat,

.tare Cj7jj(4

Nr. lnregistrare: /02.10.2017

Data casatoriei: 14.10.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI
- Stare Civil ă -

PUB LICAŢIE
4
Astăzi: ziva
luna
declaraţia de căsătorie a d-lui
în vârstă de

33

1 DEC.1918
str
ş i a d-rei(nei)

OCTOMBRIE

ani, cu domiciliul în

anul
2017•
FRUNZĂ CIPRIAN
TECUCI

a fost înregistrat ă

nr 115 bl AIA sclap8,judetul
LUPU ANDREEA - ELENA
în vârsta de

cu domiciliul în
bl
scapjudeţul

TECUCI

COSTACHE CONACHI

str

GALA Ţ I
34 ani
nr

40

GALAŢI

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

Ofiţer de ş

ivi ă de1egat,
/
ume
r€

Nr. lnregistrare: /04.10.2017

l
civ i

Data casatoriei: 14.10.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI
- Stare Civilă -

PUB LICAŢIE
Astăzi: ziva

4

luna

OCTOMBRIE

anul

2017
ENE ADRIAN
TECUC• l

declaraţia de căsătorie a d-lui
în vârstă de
34
ani, cu domiciliulîn
DIMITRIECANTEMIR
str
ş i a d-rei(nei)

cu domiciliul în
bl_C10sc5ap11judeţul

nr 21 bl
VOICU SILVIA
GALAŢ I

a fost înregistrat ă

sc_apjudetul_
în vârsta de
FEROVIARILOR

str

GALATI
31 ani
nr

1

GALA ŢI

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 aie legii nu suntîndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu ar ătarea dovezilor pe care se
întemeiază , în termen de 10 zile de la afi şarea publicaţiei.

lelegat,
Ofiţer de stare
Nume Pienuke
2i
Nr. lnregistrare: /04.10.2017

I-M
•
.
Vl1r
•,

Data casatoriei: 14.10.2017

ROMÂNIA
JUDE Ţ UL GALAŢI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI
- Stare Civilă -

PUB LICAŢIE
Astăzi: ziva

4

Iuna

OCTOMBRIE

anul

2017
a fost înregistrat ă
declaraţia de căsătorie a d-lui
BISTRICEANU DORU - ROBERT
în vârstă de
28
ani, cu domiciliul Tn
CRAIOVA
MIC Ş UNELE
DOLJ
str
nr16 bl
sc_ap_,judetul
ş i a d-rei(nei)
GEORGESCUFLORINA - MIRELAîn vârsta de
27 ani
cu domiciliul în
bl P1sc3ap43judeţul

TECUCI

str

GHE.PETRAŞ CU

nr

19

GALAŢI

În temeiul dispoziţiHor art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat,
orice persoan ă poate face opoziţie la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa
vreunei piedici Iegale, ori alte cerin ţ e ale legii nu suntîndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu ar ătarea dovezilor pe care se
întemeiază , în termen de 10 zile de la afi şarea publicaţiei.

Ofiţer de starde1egat,
Num

Nr. lnregistrare: /04.10.2017

Data casatoriei: 21.10.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI
- Stare Civilă -

PUB LICAŢIE
11 luna
Astăzi: ziva
declaraţia de căsătorie a d-lui

OCTOMBRIE

anui
2017
TONU DAN

în vârstă de
27
ani, cu domiciliul în
str ALE.CPT.GHE.DECUSEARĂ nr2
ş i a d-rei(nei)

a fost înregistrat ă

TECUCI

bl E1 B sc 1 ap 12, judetul
în vârsta de
BOR Ş_DANIELA

BUCURE ŞTI
cu domiciliulîn
str
bl C3sc4ap49judeţul
SECTOR3

POSTĂVARUL

GALA Ţ I
32 ani
nr

În temeiul dispozîţiilor art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codui Civil, repubiicat,
orice persoană poate face opozÎţie 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 publicaţiei.

Ofiţer de stare civil ă dele
Nume Pr

Nr. lnregistrare: /11.10.2017

=m ï

Data casatoriei: 26.10.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
PRIMĂRIA M1JNICIPIULUI TECUCI
- Starc Civilă -

PIJB LICAŢIE
16 luna
OCTOMBRIE
Astăzi: ziva
anul
2017
declaraţia de căsătorie a d-lui
RĂy TODERI ŢĂ
în vârstă de
41
TECUCI
ani, cu domiciliulîn

a fost înregistrat ă

VASILE ALECSANDRI
GALA ŢI
str
nr1 9 bl ____ Sc - ap 12, judetui
ş i a d-rei(nei)
LEHONSHICRISTINA
în vârsta de
36 ani
ALEEAVASILEALECSANDRI nr19
TECUCI
str
Cu domiciliulîn

bl

sc_apjudeţul

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 cerinţe 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 de stare civil ă de1egt.
Nume Prenuirie.

scorta
Nr. lnregistrare: /16.10.2017

-.

Data casatoriei: 27.10.2017

ROMÂNIA
JUDETUL GALAŢI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI
- Stare Civilă -

PUB LICAŢIE
17 luna
OCTOMBRIE
Astăzi: ziva
anul
2017
a fost înregistrat ă
declaraţia de căs ătorie a d-lui
CIOCĂNEL MARIAN - DANIEL
în vârstă de
26
ani, cu domiciliulîn
MUNTENI
ŞTEFAN CEL MARE
str
nr 47 bl ____ Sc
ş i a d-rei(nei)
GOHOREANU ANI Ş OARA

cu domiciliul în
bl RESSC ao 34 iudetul

TECUCI

str

ap

, judetul
în vârsta de
MTR. ANDREI

GALA Ţ I
44 ani
nr_ 2A

GALATI

În temeiul dispoziţiilor art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat,
orice persoan ă poate face opoziţie la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existen ţa
vreunei piedici legale, ori alte cerin ţe ale legii nu suntîndeplinite.
Opunerea la c ăsătorie se va face în scris, cu ar ătarea dovezilor pe care se
întemeiază , în termen de 10 zile de la afi şarea publicaţiei.

Nr. lnregstrare: /17.10.2017

Data casatoriei: 28.10.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
PRIMĂRIA MUICIPIULUI TECUCI
- Stare Civilă -

PUB LICAŢIE
Astăzi:ziva

18 luna

OCTOMBRJE

declaraţia de căsătorie a d-Jui
în vârstă de

32

anul

2017

afostînregistrat ă

HANDARICI ADRIAN

ani, cu domiciliul în

TECUCI

str ALE. CPT. GHE. DECUSEARĂ nr
12 bl E2A sc 2 ap 35, judetul
ş i a d-rei(nei)
în vârsta de
POPA ANCA - GEORGIANA
GURA VĂII
cu domiciliul în
bl
sc_apjudeţul
BACĂU

str

GALA Ţ I
23 ani
nr

În temeiul dispoziţiilor art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat,
orice persoan ă poate face opoziţie la aceast ă 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 ar ătarea dovezilor pe care se
întemeiază , în termen de 10 zile de la afi şarea publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă delegat,
Nume 1te

San
Nr. lnregistrare: /18.10.2017

Data casatoriei: 29.10.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI
- Stare Civilă -

PUB LICAŢIE
19 luna
Astăzi: ziva
declaraţia de căsătorie a d-lui
în vârstă de

51

OCTOMBRIE

ani, cu domiciliul în

anul
2017
MIRON VASILE

a fost înregistrat ă

TECUCI

1 DEC.1918
str
şi a d-rei(nei)

nr 96E bl C fl sc 2 ap 74, judetul
TUDORACHI ANI Ş OARA
în vârsta de
1 DEC.1918
TECUCI
cu domiciliulîn
str
bl C TLsc2ap74judeţul
GALAŢ I

GALAŢ I
53 ani
nr

96E

În temeiul dispoziţiilor art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat,
orice persoan ă poate face opoziţie la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa
vreunei piedici legale, ori alte cerinţe ale legii nu suntîndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu ar ătarea dovezilor pe care se
întemeiază , în termen de 10 zile de la afi şarea publicaţiei.

Ofiţer de stare civil ă delegat,
NumeRie
Ofîter de
Nr. lnregistrare: /19.10.2017

Data casatoriei: 23.10.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI
- Stare Civilă -

PUB LICAŢIE
Astăzi: ziva

20 luna

OCTOMBRIE

declaraţia de căsătorie a d-lui
în vârstă de

34

anul

Cu domiciliulîn

blscapjudeţul

a fost înregistrată

CĂLIN VASILE
BRA Ş Oy

ani, cu domiciliui în

CARPENULUI
str
şi a d-rei(nei)

2017

nr 1 B bl A313 sc - ap 19, judetul
DURATINCULEANA
în vârsta de
TECUCI

str

CPT. DARBUN

BRAŞOV
27 ani
nr

1

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 suntîndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu ar ătarea dovezilor pe care se
întemeiază , în termen de 10 zile de la afi şarea publicaţiei.

Ofiţer de stare civ• ă delegat,
Niime Prçhume

Nr. lnregistrare: /20.10.2017

