
Data casatoriei: 11112017 

ROMÂNIA 
JUI)EŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

	

Astăzi: ziva 	1 	luna 	NOIEMBRIE 	anul 	2017 a fost înregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 STOICA ADRIAN - LIVIU 

în vârstă  de 	37 	ani, cu domiciliul În 	 GALATI 

str 	MIHAILSADOVEANU 	nr 	10 bl G sc 3 ap 45, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 MIRON LUDMILA 	 În vârsta de 	38 ani 

cu domiciliulîn 	 TECUCI 	 str 	ALEEATEILOR 	nr 	10 

blC5 sciap4judeţul 	GALATI 

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 10 zile de la afi şarea publicaţ iei. 

Ofîţer de stare civilă  del 
Nume Prenume( 
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Nr. Inregistrare: 35686/01.112017 



Data casatoriei: 17.11.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 	7 	Iuna 	NOIEMBRIE 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 

	
LUPU SAMUEL 

în vârstă  de 	19 	ani, cu domiciliulîn 
	

TECUCI 

str ŞTEFAN OCTAVIAN IOSIF nr 37 bl - 	Sc - ap _, judetul 	GALAŢ I 

ş i a d-rei(nei) 	SORICA EVELINA - R EBECA 	învârstade 	17 ani 

cu domiciliul în 	DOR MĂRUNT 	_str 	RADUVODĂ 	 nr 	13 

bl 	sc_ap_judeţul 	CĂLĂRA 

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 ale legii nu suntîndeplinite. 

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu ar ătarea doveziior pe care se 

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

Ofiţer de stare civil ă  de1egat,,. , 
Nume Prenume 

Srţ : 
d 

Nr. lnregistrare: /07.11.2017 



Data casatoriei: 27.112017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 17  luna 	NOIEMBRIE 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 BĂLĂUŢĂ  GEORGE 

în vârstă  de 	63 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	VORNICILUI 	nr 25A bl ____ sc_ap,judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(ne» 	 CIOBOTARU VASILICA 	 în vârsta de 	50 ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str 	VORNICULUI 	nr 	25A 

bl 	sc_ap_judeţul 	GALAŢ I 

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 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 stare civilă  ( 
Nume Prenum1 

5c 
Oier de star 

Nr. lnregistrare: /17.11.2017 



Data casatoriei: 04.12.2017 

ROMÂNIA 
JTJDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva 24  luna 	NOIEMBRIE 	anul 
	

2017 	a fost înregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 POSTEA l J1ARIAN 

în vârstă  de 	29 	ani, cu domiciliul în 
	

IVESTI 
str GEN. EREMIA GRIGORESCU nr 58 bl ____ Sc 	ap _,judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	PĂ IŞ  GABRIELA - ALEXANDRA 	_în vârsta de 	24 ani 

cu domiciliul în 	PRIPONEŞTI 	str 	 nr 
bl 	sc_apjudeţul 	GALAŢ I 

În terneiul dispoziţiiior art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civii, 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 	civilă  delegat, 

sap4civ -~-' 

Nr. lnregistrare: /24.11.2017 



Data casatoriei: 09.12.2017 

ROMÂNIA 
JUI)EŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 29  luna 	NOIEMBRIE 	anul 	2017 a fost înregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 LEOCĂ  NICUŞOR 

în vârstă  de 	36 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	 9 MAI 	 nr 	1 	bl ____ Sc 	ap 	, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	CLOŞCARU BIANCA - MARINA 	în vârsta de 	26 ani 

cu domiciliulîn 	 MUNTENI 	str 	nr 
bl 	scapjudeţul 	 GALAŢ I 

În temeiul dispozi ţ iilor 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 cerinţe ale legii nu suntîndeplinite. 

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

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

Ofiţer de stare 

c iv ifà  

Nr. lnregistrare: 36039129.112017 
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