
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMÂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

	

Astăzi: ziva 	2 	luna 	FEBRUARIE 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 SAVA CĂTĂLIN - IONUŢ  
în vârstă  de 	27 	ani, cu domiciliul în 	 PLOIESTI 

str 	DR. CAROL DAVILA 	nr 	10 bl 122EscBap32,judetul 	PRAHOVA 

ş i a d-rei(nei) 	 SANDU SIMONA 	 în vârsta de 	35 ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str 	SIMION BĂRNUŢ IU 	nr 	2 

blsc_ap_judeţul 	GALAŢ I 

În temeiul dispozi ţ 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 sunt îndeplinite. 

Opunerea Ia căsătorie se va face îfl 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 1renume 

idran 
, 

Nr. lnregistrare: /02.02.2017 	 civj[ă  



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 	6 	luna 	FEBRUARIE 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 VOICAN IONEL 

în vârstă  de 	34 	ani, çu domiciliulîn 	 TECUCI 

str 	1DECEMBRIE1918 • nr 91 	bl AG2 scl.ap 3,.judetul..GALAŢ I 

ş i a d-rei(nei) 	 HOREANUMIHAELA 	_în vârsta de 	30 ani 

cu domiciliuiîn 	 BOTOŞANI 	str 	PRIMĂVERJI 	nr19 

bl 	scGapl5judeţul 	BOTOŞANI 

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 la afi şarea publicaţiei. 

OFIŢER DESARE CIVILĂ  DELEGAT, 
 1.9 !U, 

eP 	e - 

@.. , 

Nr. lnregistrare: 30542/06.02.2017 	
cără6ă  F1ore apdic
Ofier de stare cjvjjă  

,- 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 	6 	luna 	FEBRUARIE 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 GÂNJU VISARION - CRISTIAN 

în vârstă  de 	33 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	ŞTEFAN CEL MARE 	nr 159 bl ____ Sc 	ap 	, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 PĂDURARU CONSTANŢA 	în vârsta de 	53 ani 

cu domiciliulîn 	DIMITRIE CANTEMIR 	str -1 Gv7i 	nr_____ 
bl 	sc_ap_judeţul 	VASLUI 

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 dovezilor pe care se 

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

OFIŢER DE STARE CIVILĂ  DELEGAT, 
Nume Prenume 

Nr. lnregistrare: /06.02.2017 dorac/je gdriana 
f fitei -  ofe S7 e 	viI 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civil ă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 	7 	luna 	FEBRUARIE 	anul 	2017 	a fost înregistrat ă  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 CARAGAŢĂ  GRIGORE 

în vârstă  de 	38 	ani, cu domiciliulîn 	 DRĂGĂNEŞTI 

str 	nr 	bl ____ scap,judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	BRĂ ILESCU ADRIANA- FLORINA 	în vârsta de 	32 ani 

cu domiciliul în 	UMBRĂRESTI 	str 	ALEXANDRU IOAN CUZA 	nr 	748 

bl 	scapjudeţul 	GALAŢ I 

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

orice persoană  poate face opozÎ 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 ar ătarea dovezilor pe care se 

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

OFIŢER DE STARE CIVILĂ  DELEGAT, 
Nume Prenume 

che drianz 
r re civi 

Nr. lnregistrare /07022017  



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUN[CIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva 	8 	luna 	FEBRUARIE 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 RUGINESCU ADRIAN 

în vârstă  de 	25 	ani, cu dorniciliul în 	 TECUCI 

str 	VASILE ALECSANDRI 	nr 	3 	bl S2 sc 5 ai 99. iudetul 	GALATI 
ş i a d-rei(nei) 
	

GAVRILĂ  GEORGEANA 
	

în vârsta de 	27 ani 

cu domiciliul în • 	 MOVILENI 	str 	 nr 
bl 	scap 
	

judeţul 	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 arătarea dovezilor pe care se 

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

OFIŢER DE STARE CIVILĂ  DELEGAT, 
N1]me Prernime 

Nr. lnregistrare: 30595/08.02.201 7 	
Q 	

1••. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 10  Iuna 	FEBRUARIE 	anul 	2017 	a fost înregistrat ă  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 IANCU IULIAN - MARIAN 

în vârstă  de 	23 	ani, cu domiciliulîn 	 BARCEA 

str 	nr 	bl ____ sc_ap,judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	CIUCIU ALEXANDRA- LENUŢA 	în vârsta de 	20 ani 

cu domiciliulîn 	 TECUCI 	 str 	 PLIGULUI 	 nr 	29 
bl 	sc_ap_judeţul 	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 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 publicaţ iei. 

OFIŢER DE STARE 
	

ELEGAT 
, 

Nume I 

Scorţa Iu 
fiter e stare ci ţ; 

Nr. lnregistrare: /10.02.2017 

Ic 



ROMÂNIA 
JUI)EŢUL GALATI 

PRIMĂRIA M[JNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 14  luna 	FEBRUARIE 

declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 COADĂ  
în vârstă  de 	31 	ani, cu domiciliulîn  

str 	SPERANTEI 	nr 	15 bl 	Sc 

ş i a d-rei(nei) 	 NĂSTASE RALUCA 

cu domiciliulîn 	 BRĂ ILA 	 str 
bl2A sc_apjjudeţul 	BRĂ I 

anul 	2017 	afostînregistrată  
COSMIN - MARIUS 

TECUCI 

ap 	, judetul 	GALAŢ I 
învârstade 	31 ani 

G-RAL EREMIA GRIGORESCU nr 	42 

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 suntîndeplinite. 

Opunerea la căsătorie se va face îfl 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 Prenum 

Nr. lnregistrare: /14.02.2017 	 UCL. 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva 21 	luna 
	

FEBRUARIE 	anul 	2017 	afostînregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 RĂCHITĂ  IOAN 

în vârstă  de 	22 	ani, cu domiciliuj în 	 TECUCI 
str ALEXANDRU LASCAROV MOLD nr 32 bI ____ Sc - ap 	, judetul 	GALATI 

ş i a d-rei(nei) 	 IORDACHI MARIA 	 în vârsta de 	18 ani 

Cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str ALEXANDRU LASCAROV MOLDO\nr 	32 

blsc_ap_judeţul 	 GALAŢ I 

În temeiul dispoziţ 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 sunt îndeplinite. 

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

întemeiază, îfl termen de 10 zile de la afi şarea publica ţ iei. 

OFIŢER DE STARE CIVILĂ  DELEGAT, 
Nume Prenume 

fijter ie stare ci 

Nr. lnregistrare: /21.02.2017 



ROMÂNIA 
JUI)EŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civil ă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 27  !una 	FEBRUARIE 
	

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

în vârstă  de 	36 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str TUDORVLADIMIRESCU 	nr 30 bl ____ scap,judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 GRIGORE PAULA 	 în vârsta de 	43 ani 

cu domiciliu!în 	GHINDĂREŞTI 	str 	TRANDAFIRILOR 	nr 	480 

bl 	scapjudeţul 	CONSTANŢA 

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 sunt îndeplinite. 

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

întemeiază , în termen de 10 zile de la afi şarea pubiica ţiei 

OFIŢER DE STARE CIVILĂ  DELEGAT 

Ce 

Nr. lnregistrare: /27.02.2017 

VI> 	
9 ţ  

of. 05. 2&/7z- 
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