
Data casatoriei: 14.09.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 	4 	Iuna 	SEPTEMBRIE 
	

anul 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 

	
IVAN CIPRIAN 

în vârstă  de 	22 	ani, cu domiciliul în 
	

CUCI 

str 	5. ŞTEFAN PUŢANU 	nr 12 bl ____ Sc 	ap 	,judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 SANDU MANUELA 	 în vârsta de 	19 ani 

cu domiciliul În 	 TECUCI 	 str 	COSTACHE NEGRI 	nr 	1 1 

bl 	scap_judeţul 	GALATI 

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 aie 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 startv ă  delegat 
yd 

Num. 
o 

/stare jvj ă  

Nr. lnregistrare: /04.09.2017 



Data casatoriei: 14.09.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

	

Astăzi: ziva 	4 	luna 	SEPTEMBRIE 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 BĂLEANU ANTONEL - IONUT 
în vârstă  de 	32 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	1DEC.1918 	nr123B bl A313 sc5ap8o,judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 AVRAMLĂCRĂMIOARA în vârsta de 	30 ani 

cu domiciliulîn 	 GALAŢ I 	 str 	 BRĂ ILEI 	 nr 	171 
bl 11sciap84judeţul 	GALAŢ I 

În temeiul dispozi ţiilor 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 Ia 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 sta 	j ă  delegat, 

Nr. lnregistrare: /04.09.2017 



Data casatoriei: 14.09.2017 

ROMÂNIA 
J[JDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA M[JNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 	4 	luna 	SEPTEMBRIE 	anul 	2017 	a fost înregistrat ă  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 BĂLĂUŢĂ  IONUŢ  - GEORGIAN 

în vârstă  de 	27 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	SG.SEREA 	nr1 7 bl ____ Sc - ap 	, judetul 	GALAŢ I 

ş i a d-rei(nei) 	HULEA ANCA - FLORENTINA în vârsta de 	23 ani 

cu domiciliul în • 	 POIANA 	str 	 nr 
bl 	sc_ap 
	

judeţul 	GALAŢ I 

Tn temeiul dispoziţ iilor 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 aie 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. 

Ofiţe, $are civilă  delegat, 
\ 	uno 

Mume 
M. 

Nr. lnregistrare: /04.09.2017 



Data casatoriei: 14.09.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMÂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

	

Astăzi: ziva 	4 	luna 	SEPTEMBRIE 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui MANOLACHE EMANUIL 

în vârstă  de 	26 	ani, cu domiciliul în 	 CUDALBI 

str 	nr 	bl ____ scap,judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 LINGURARIU VALENTINA 	în vârsta de 	28 ani 

cu domiciliulîn 	 TECUCI 	 str 	1DECEMBRIE 1918 	nr 	121 

blB2 sciap25judeţul 	GALAŢ I 

În temeiul dispozi ţiilor 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 publicaţiei. 

Ofiţer de stare civilă  de1e ţ  
Nume Prenum 

$eorta Iu 
Ofiter de stare 

Nr. lnregstrare: /04.09.2017 



Data casatoriei: 16.09.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

	

Astăzi: ziva 	6 	luna 	SEPTEMBRIE 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 CARABULEA COSTICĂ  
în vârstă  de 	56 	ani, cu domiciliulîn 	 TECUCI 

str 	AVRAMIANCU 	nr2 bl ____ Sc - ap 	, judetul 	GALAŢ I 

ş i a d-rei(nei) 	 BRADEA MARGHIOALA în vârsta de 	50 ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str 	AVRAMIANCU 	nr______ 
blsc_ap_judeţul 	 GALAŢ I 

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 arătarea dovezilor pe care se 

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

Nr. lnregstrare: /06.09.2017 

Ofiţer de stare civil 
Nume Prenu: 

Scorta I 
Ofi,tQr is star 



Data casatoriei: 16.09.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 	6 	luna 	SEPTEMBRIE 	anul 	2017 	a fost înregistrată  

declaraţia de căsătorie a d-lui 	 • NISTOR DANIEL 

în vârstă  de 	24 	ani, cu domiciliulîn 	 NICOREŞTI 

str 	nr 	bl 	Sc - ap 	, judetul 	GALAŢ I 

ş i a d-rei(nei) 	BOERUMĂDĂLINA- FLORENTINAîn vârsta de 	23 ani 

Cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str 	SERGENT SEREA 	nr77A 

bl 	scapjudeţul 	 GALATI 

În temeiul dispozi ţiilor art. 285 din Legea nr. 28712009 privind Codul Civil, republicat, 

orice persoană  poate face opozi ţie 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 afişarea publicaţiei. 

Ofiţer de stare civilă  
Nume Prenun 

Scorta 

Nr. Inregistrare: /06.09.2017 
	

Ofiter ie Stare Civjf 



Data casatoriei: 16.09.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUN[CIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

	

Astăzi: ziva 	6 	Iuna 	SEPTEMBRIE 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui SĂNDICĂ ALEXANDRU - SORINEL 
în vârstă  de 	29 	ani, cu domiciliul în 	 BUCUREŞTI 

str 	EPISCOPULVULCAN 	nr 26 bl E sc2apl6,judetul 	SECTORUL 1 
ş i a d-rei(nei) 	 IOTU ADRIANA- CRISTINA 	în vârsta de 	26 ani, 

cu domiciliulîn 	 BUCURESTI 	str 	LIVIU REBREANU 	nr 	3 
bl 53 sc 1 ao 7 iudetul 	SECTOR 3 

Tn temeiul dispoziţ iilor art. 285 din Legea nr. 28712009 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 1 0 zile de la afişarea publicaţ iei. 

Ofiţer de stare civil ă  delegat, 
Nume Prene 

Scorta iù 

	

Nr. lnregistrare: /06.092017 	
Ofi!er de stare r 	T 



Data casatoriei: 18.09.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

	

Astăzi: ziva 	8 	Iuna 	SEPTEMBRIE 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 STERIAN ADRIAN - RĂZVAN 

în vârstă  de 	24 	ani, cu domiciliui în 	 TECUCI 

str 	ROlORl 	nr14A bl 	sc_ap,judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 IORDACHEELENA în vârsta de 	19 ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str 	OCHEŞEŞTI 	 nr 	3 

blsc_ap_ judeţul 	GALAŢ I 

În temeiul dispoziţ iilor 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 afi şarea publicaţ iei. 

Ofiţer de stare civilă  delegat, 
Nume Prenun 

Scorta ItU 
Ofiter de stare 

- ţ  f 
Nr. Inregistrare: /08.09.2017 



Data casatoriei: 18.09.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civil ă  - 

PUB LICAŢIE 

	

Astăzi: ziva 	8 	luna 	SEPTEMBRIE 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 Ţ ICĂU ADRIAN 

în vârstă  de 	23 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	VRANCEI 	 nr5 bl ____ Sc - ap -, judetul 	GALAŢ I 

ş i a d-rei(nei) 	 ONICADANIELA în vârsta de 	21 ani 

cu domiciliulîn 	 GOHOR 	 str 	nr 
blscapjudeţul 	GALAŢ I 

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

orice persoană  poate face opozi ţie 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 ziie de la afi şarea publicaţiei. 

Ofiţer de stare civil ă  delegat, 
Nume Prenume 

5corţa iu1:ia RO 

ter de stare civiCă  

Nr. lnregistrare: /08.09.2017 



Data casatoriei: 21.09.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUN[CIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 11 	luna 	SEPTEMBRIE 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 MUSAT MARIUS 
în vârstă  de 	35 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str GHEORGHEPETRAŞCU nr27 bl E3A sc - ap 49, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 NEGRUTNELA în vârsta de 	27 ani 

cu domiciliulîn 	 MATCA 	 str 	nr 
blscap_judeţul 	GALAŢ I 

În temeiul dispozi ţiilor 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 afi şarea publicaţiei. 

Ofiţer de stare civil ă  delegat, 
Nume Prenume 

RO 	. 

Scort 
Ofiar dc $tar) 

Nr. lnregistrare: /1 1.09.2017 



Data casatoriei: 22.09.2017 

ROMÂNIA 
JUI)EŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva 12  luna 	SEPTEMBRIE 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 GUIU ADRIAN 

în vârstă  de 	49 	ani, cu domiciliui în 	 TECUCI 

str 	PLEVNEI 	 nr17 bl ____ Sc _ ap 	, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 CHITICMONICA în vârsta de 	43 ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str 	DIMITRIE CANTEMIR 	nr26 

bl 	scap_judeţul 	 GALATI 

În temeiul dispoziiiIor art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, repubiicat, 

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 la căsătorie 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 civil ă  delegat, 
Nuie 

d 

re 

Nr. lnregistrare: /12.09.2017 



Data casatoriei: 23.09.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 13  luna 	SEPTEMBRIE 	anul 	2017 	a fost înregistrat ă  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 MOCANU MIHAI - ALEXANDRU 

în vârstă  de 	28 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	1 DEC.1918 	nr 129 bl T4A sc2ap2l,judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 STAN GEANINA 	 în vârsta de 	29 ani 

cu domiciliulîn 	 TECUCI 	 str 	1 DEC.1918 	 nr 	28 

blM2 sciapl3judeţul 	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 Iegii 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 ciyilă  delegat, 

Nr. lnregistrare: /13.09.2017 



Data casatoriei: 23.09.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 13  luna 	SEPTEMBRIE 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 MOISEI VASILE 

în vârstă  de 	53 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	M.KOGĂLNICEANU 	nr52 bl 	Sc - ap -, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 CONSTANTINPETRUŢA în vârsta de 	49 ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str ZORILOR 	 nr 	1 1 

blscapjudeţul 	GALAŢ I 

În temeiul dispoziţ iilor 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 publicaţ iei. 

Ofiţer de stare 
Nume P! 

phi 

Nr. lnregistrare: /13.09.2017 



Data casatoriei: 23.09.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 13  luna 	SEPTEMBRIE 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 FIOREANU DUMITRU - SORIN 

în vârstă  de 	32 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	DEPOULUI 	nr7 	bl 	scap,judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 CĂRUTĂ  ALINA în vârsta de 	27 ani 

cu domiciliulîn 	 CUDALBI 	str 	nr_ 
blscap__judeţul 	GALATI 

În temeiul dispoziţiilor 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 publicaţ iei. 

Ofiţer de stare ci1ă  delegat, 

Nr. lnregistrare: /13.09.2017 
* 



Data casatoriei: 23.09.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 13  luna 	SEPTEMBRIE 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-Jui 	 CARABULEA MARIUS 

în vârstă  de 	28 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	 VJDIN 	 nr 	11 bl ____ sc 	ap 	, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	BROASCĂ LENUTA - _GEORG!ANAîn vârsta de 	26 ani 

cu domiciliulîn 	 TECUCI 	 str 	VIGILENŢEI 	 nr 	13 

blsc_apjudeţul 	GALAŢ I 

în temeiul dispozi ţiilor 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 afi şarea publicaţiei. 

Ofiţer cle stare civil ă  delegat, 

Nr. lnregistrare: /13.09.2017 



Data casatoriei: 23.09.2017 

ROMÂNIA 
J[JDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 13  luna 	SEPTEMBRIE 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 APOSTU FLORIN - MARIUS 

în vârstă  de 	26 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	ALE. PLOPILOR 	nr 	1 	bl L sc 4 ap 77, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	RUSU GEORGIANA - LEONTINA 	în vârsta de 	28 ani 

cu domiciliulîn 	 TECUCI 	 str 	ION PETROVIVI 	nr 	10 

bl A3sc2ap28judeţul 	GALAŢ I 

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

orice persoană  poate face opozt ţie 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  delegat, 
Nu 	n e 

-i- 

•. 	 •tnit 
o 	 re ivică  

Nr. lnregistrare: /13.09.2017 



Data casatoriei: 28.09.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 18  luna 	SEPTEMBRIE 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 DROSU CRISTIAN 

În vârstă  de 	25 	ani, cu domiciliulîn 	 TECUCI 

str 	BAZINULUI 	nr 6 bl ____ Sc - ap -, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 TĂNASE ANDRA - COCA 	în vârsta de 	25 ani 

cu domiciliul în 	 GURA ŞUŢ II 	str 	nr 	620 

bl 	sc_ap__judeţul 	DÂMBOVIŢA 

În temeiul dispozi ţiilor 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 sunt îndeplinite. 

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

întemeiază , în termen de 1 0 zile de la afişarea publicaţ iei. 

Ofiţer de stare civil ă  delegat, 
Nume Pre 

r 

L-1 

Nr. l nregistrare: /1 8.09.201 7 



Data casatoriei: 28.09.201 7 

ROMÂNIA 
JUUEJUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 18  luna 	SEPTEMBRIE 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 CĂRĂMIDARU SAMIR - GABRIEL 

în vârstă  de 	39 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	ALE. V. ALECSANDRI 	nr54 bl T2 sc - ap 62, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 NICA IONELA - ROXANA 	în vârsta de 	31 ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str 	ALE. V. ALECSANDRI 	nr 	5 

bl T2sc_ap.. judeţul 	GALAŢ I 

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

orice persoană  poate face opozt 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 afi şarea publicaţiei. 

Ofiţer de stare civilă  delegat, 

Nr. Inregistrare: /18.09.2017 	 . 



Data casatoriei: 28.09.2017 

ROMĂNIA 
JUI)EŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA M[JNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 18  luna 	SEPTEMBRIE 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 CORCHIE TIMOTEI - TEOpOR 

în vârstă  de 	29 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	ALE. ŞTRANDULUJ 	nr2 	bl F1 sc 3 ap 58, judetul 	GALAŢ I 

ş i a d-rei(nei) 	 POPAOANA în vârsta de 	24 ani 

cu domiciliul în 	 MATCA 	 str 	nr 

blscapjudeţul 	 GALAŢ I 

În temeiui dispozi ţiilor art. 285 din Legea nr. 28712009 privind Codul Civil, republicat, 

orice persoană  poate face opozi ţie 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 afişarea publica ţiei. 

Ofiţer de stare civilă  delegat, 
Numeeile 

Nr. lnregistrare: /18.09.2017 	
dé tare CtVj1d 



Data casatoriei: 30.09.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 20  luna 	SEPTEMBRIE 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 SAVASTRE RĂZVAN - ALIN 

în vârstă  de 	30 	ani, cu domiciliul Tn 	 TECUC! 

str 	1DEC.1918 	nr 91A bI AG5 sc 3 ap 53, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	ISTRATIVALENTINA -  • IONICAîn vârsta de 	27 ani 

cu domiciliulîn 	 MATCA 	 str 	nr 
blscap_judeţul 	GALATI 

În temeiul dispozi ţ iilor 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 arătarea dovezilor pe care se 

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

IMM 

star c4v21a 

Nr. lnregistrare: /20.09.2017 



Data casatoriei: 30.09.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 20  luna 	SEPTEMBRIE 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
deciaraţia de căsătorie a d-lui 	 POPA MARIUS 

în vârstă  de 	31 	ani, cu domiciliulîn 	 MORENI 

str 	EROILOR 	 nr 44 bl ____ sc - ap -, judetul 	DÂMBOVIŢA 
ş i a d-rei(nei) 	 GROSU IpNELA 	 în vârsta de 	30 ani 

cu domiciliulîn 	 TECUCI 	 str 	1 DEC.1918 	 nr 	119 

blA2 sc3ap4ojudeţul 	GALAŢ I 

În temeiul dispozi ţ iilor 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 Iegii 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 eiv,i4ă  delegat, 
NumeRnime 

Civj(j 

Nr. l nregstrare: /20.09.201 7 



Ofiţer de stare delegat, 

CÎZ,, fe 

Data casatoriei: 30.09.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 29  luna 	SEPTEMBRIE 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
decjaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 NECULA MIREL 
în vârstă  de 	32 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 
str 	GHE.PETRAŞCU 	nr 29 bl RlA sc 2 ap 37, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 BALAN AURA - ANDRA 	 în vârsta de 	28 ani 

cu domiciliul în 	 COSMEŞTI 	str 	nr 
bl •_scapjudeţul 	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 publicaţiei. 

Nr. lnregistrare: /20.09.2017 



Data casatoriei: 30.09.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 20  luna 	SEPTEMBRIE 	anul 	2017 	a fost înregistrat ă  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 MUNTEANU DRAGOŞ  
în vârstă  de 	27 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str ALE.CPT.GHE.DECUSEARĂ  nr1 2 bl E2A sc 1 ap 1, judetul 	GALAŢ I 

ş i a d-rei(nei) 	 NEDELCUROXANA în vârsta de 	29 ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str 	 GALAŢ I 	 nr 	4 

blscap_judeţul 	GALAŢ I 

În temeiui dispoziţ iilor 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 publicaţiei. 

Ofiţer de stare civi ă  delegat, 
e PrÉtt;ne 

(, 
Nr. lnregistrare: /20.09.2017 



Data casatoriei: 02.10.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva 22  luna 	SEPTEMBRIE 	anul 	2017 	a fost înreaistrată  
declaraţia de căsătorie a d-Iui 

	
AGACHE CRISTINEL 

în vârstă  de 	37 	ani, cu domiciliul în 
	

TECUCI 

str 	ALE.TEILOR 	nr 	2 	bl Cl sclap3,judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	LUPU ANDREEA - DANIELA 	în vârsta de 	25 ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str 	GHE. PETRAŞCU 	nr 	23 
bl_OlBsc3ap3ojudeţul 	GALAŢ I 

În temeiul dispoztţiilor 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 doveziior pe care se 
întemeiază , în term•en de 10 zile de la afişarea publicaţ iei. 

Ofiţer de stare civilă  ç1plegat, 

Nr. lnregistrare: /22.09.2017 



Data casatoriei: 05.10.2017 

ROMÂNIA 
JUJ)EJUL GALAJI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civil ă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 25  luna 	SEPTEMBRIE 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 SURUGIU CRISTIAN 

în vârstă  de 	31 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	OCHEŞ EŞTI 	nr 	3 bl 	sc_ap_,judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	CONDRACHE MANUELA- MARIANA 	în vârsta de • 28 • ani 

cu domiciliul în 	 MATCA 	 str 	nr 
bl 	sc_ap_judeţul 	GALATI 

În temeiul dispozi ţ iilor 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 Iegii 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 civil ă  delegat, 
Nume Prenume. ,. 

$eorţa Il4. 
ofiiel,te  stare 

Nr. lnregistrare: /25.09.2017  



Data casatoriei: 01.10.2017 

ROMÂNIA 

	

JUDEŢUL GALAŢI 	 lef PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civiiă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva 25  luna 	SEPTEMBRIE 	anul 	2017 a fost înregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 HOŢESCU NICUSOR 
în vârstă  de 	40 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 
str 	1 DECEMBRIE 1918 	nr 123 bl A313 sc 1 ap 15, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 TĂNASE CRISTINA 	 în vârsta de 	43 ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI 	 •str 	MIHAIL MANOILESCU 	nr 	23 
bl 	scap__judeţul 	 GALATI 	• 

În temeiul dispozi ţ iilor art. 285din 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 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 afişarea publicaţ iei. 

Nr. lnregistrare: 34985/25.09.201 7 

Ofiţer de stare civilă  delegat, 
Nume Prenu 

cW 
răţ  

e 	• 	• 
••. 

Vj 



Data casatoriei: 07.10.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 27  luna 	SEPTEMBRIE 	anul 	2017 	a fost înregistrat ă  
declaraţia de căsătorie a d-Iui 	 POPA VALENTIN 

în vârstă  de 	37 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str GHEORGHEPETRAŞCU  nr1 1 bl 81 sc5 ap 90, judetul 	GALAŢ I 

ş i a d-rei(nei) 	LUPAŞCULILIANA- GABRIELAîn vârsta de 	24 ani 

cu domiciliulîn 	 NEGRILESTI 	str 	nr______ 

blscapjudeţul 	 GALAŢ I 

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

orice persoană  poate face opozi ţie 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 Ia afi şarea publicaţiei. 

Ofiţer de stare civilă  
Nume Prenume 

Scort 
OFer de 

Nr. lnregistrare: /27.09.2017 
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