
Data casatoriei 

	

ROMÂNIA 	
2 

JUDEJUL GALAŢI 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 

- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi:ziva 	3 	Iuna 	IULIE 	anul 	2017 	afostînregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 HUIAN ANDRE! - COSTEL 
în vârstă  de 	27 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	DIMJTRIE CANTEMIR 	nr 	1 	bl ____ Sc 	ap -, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 ROMAN EVELIN - DORINA 	în vârsta de 	26 ani 

cu domiciliulîn 	 MOVILENI 	str 	nr 
bl 	scapjudeţul 	GALAŢ I 

În temeiul dispoziţiilor art. 285 din Legea nr. 28712009 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 publicaţiei. 

Ofiţer de stare civilă  delegat, 
Nume Prenume 

5 ţ  
ofter d 

Nr. lnregistrare: /03.07.2017 



Data casatoriei: 13.072017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

	

Astăzi: ziva 	3 	luna 
	

IULIE 	anul 	2017 	afost înregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-Iui 

	
MAZILU CONSTANTIN - TRANDAFIR 

în vârstă  de 	28 	ani, cu domiciliul în 	 BUCURESTI 

str 	BÂRSĂNEŞTI 	nr 	8 	bl 157 sc 2 ap 59, judetul 	SECTOR 6 

ş i a d-rei(nei) 	 PAMFILE LOREDANA 	 în vârsta de 	22 ani 

cu domiciliulîn 	 TECUCI 	 str 	ALEEAPLOPILOR 	nr 
blL sc3ap55judeţul 	 GALAŢ I 

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 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 afişarea publicaţiei. 

Ofiţer de stare civilă  de1&. 
Nume PrenumS ffil 

.,. .. 

5ri 

	

Nr. Inregistrare: /03.07.2017 	
ofiter de stare civif  



Data casatoriei: 15.07.2017 

ROMANIA 
JUDEŢUL GALAI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva 	5 	luna 	IULIE 	anul 	2017 	a fost înregistrat ă  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 IFRIM CIPRIAN - COSMIN 

în vârstă  de 	28 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	VASILE ALECSANDRI 	nr 	2 	bl R sc 2 ap 38, judetul 	GALATI 

ş i a d-rei(nei) 	CORODEANU FLORENTINA 	în vârsta de 	22 ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str 	 BOBÂLNA 	 nr 	26A 

bI 	sc 	ap 	judeţul 	GALATI 

În temeiul dispozil: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 cerini;e 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 civil ă  del 
Nume Prenume 

So; ţ  u 
®fir er te stare c 

Nr. Inregistrare: /05.07.2017 



Data casatoriei: 15.07.2017 

ROMĂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civil ă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 	5 	luna 	IULIE 
	

anul 	2017 	afostînregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 

	
DUŢĂ  SEVERIAN 

în vârstă  de 	27 	ani, cu domiciliul în 
	

TECUCI 

str 	TECUCIUL NOU 	nr85 bl 
	

Sc 	ap 	, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	TRIFAN SIMONA-AN DREEA 	în vârsta de 	25 ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI 	_str 	1 DECEMBRIEI9I8 	nr 	117 

bl 	scapjudeţul 	GALAT, 

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 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 civilă  delegat, 
Nume Prenume 

orţ  

Nr. lnregistrare /05072017 



Data casatoriei: 15.07.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi:ziva 	5 	luna 	IULIE 	anul 	2017 	afostînregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 LAZĂR VALENTIN - CIPRIAN 

în vârstă  de 	28 	ani, cu domiciliulîn 	 TECUCI 

str 	ALEEATEILOR 	nr 	3 	bl D2 sc 2 ap 37, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 HAITIŞU NECOLETA 	 în vârsta de 	33 ani 

cu domiciliul în 	 MUNTENI 	str 	 nr 
bl 	sc_apjudeţul 	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 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, 
Nume Prenume 

Sco ţ  
Ofiter de sare 

Nr. lnregistrare: /05.07.2017 



Data casatoriei: 15.07.2017 

ROMĂNIA 
JUDEJUL GALAJI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civil ă  - 

PUB LICAŢIE 

	

Astăzi:ziva 	5 	luna 	IULIE 	anul 	2017 	afostînregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 CONSTANTIN DOREL 
în vârstă  de 	56 	ani, cu domiciliulîn 	 TECUCI 
str 	LUI<lLUl< 	 nr 	11 	bl ____ sc 	ap 	, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 NEAGU TINCUTA 	 în vârsta de 	49 ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str 	 ZORILOR 	 nr 	1 1 
blscapjudeţul 	GALATI 

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 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 civi ă  de1at, 
Nume Prenume 

5cot 
'viae,  O.fiter ie 

Nr. lnregistrare: /05.07.2017 



Data casatoriei: 15.07.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 	5 	luna 
	

IULIE 
	

anul 	2017 	afostînregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 CĂLUIAN COSMIN 

în vârstă  de 	28 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	1 DECEMBRIE1918 	nr117 bl B1 sc2ap50,judetul 	GALATI 

ş i a d-rei(nei) 	APOSTUANDREEA-GEANINAîn vârsta de 	25 ani 

cu domiciliulîn 	 TECUCI 	 str 	GHEORGHESINCAI 	nr12B 

bl 	sc_apJudeţul 	GALATI 

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

orice persoană  poate face opozie 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  delegat, 
.O N1C Prenun 

'
cojrta î1 tuï  

P 

fe starc ri' -t~ i Cà  

\- 

Nr. Inregistrare: /05.07.2017 



Data casator• i: 14.07.2017 

ROMÂNIA 
JIIDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 	5 	luna 	IULIE 
	

anul 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 

	
MERAN NISTOR 

în vârstă  de 	58 	ani, cu dorniciliul în 
	

TECUCI 

str 	DR. MIHAIL PETRINI 	nr 	2 	bl N4 sc / ap 39, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 TOBĂ AURICA 

	
învârstade 	48 ani 

cu domiciliulîn 	 TECUCI 	_str 	SERGENTSEREA 	nr 	13 

bl 	scap 	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 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. 

Ofiţer de stare civil~deIIqyat,   
Nume Prenu 	- 

Nr. lnregistrare: 32830/05.07.2017 

Ire 

7 -O 

7 



Data casatoriei: 20.07.2017 

ROMÂNIA 
JUDEJUL GALAJI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi:ziva 	10  luna 
	

IULIE 	anul 	2017 	afostînregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui_________ 	TUDOSE GABRIEL 

în vârstă  de 	30 	ani, cu domiciliul în 
	

TECUCI 

str 	GRIGORETĂBĂCARU 	nr 28 bl 	scap,judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 GUSCHEVICI IONELA 	 în vârsta de 	26 ani 

cu domiciliul în 	 DRĂGĂNEŞTI 	str 	nr_______ 
bl 	scapjudeţul 	 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 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 afişarea publicaţiei. 

Ofiţer de stare civil ă  delegat, 
• 	IIt_ţL1L%_, 

Ţănăsescu Sergiu Mjhall 
-r , .  Ofi ţer de stare civila 

Nr. lnregistrare: 32896/1 0.07.201 7 



Data casatoriei: 20.07.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi:ziva 	11 	luna 	IULIE 	anu! 	2017 	afostînregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 OLARU PAUL - VIRGIL 

în vârstă  de 	30 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	NICOREŞTI 	nr 	64 bl R1 B sc 1 ap 3, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 STANCIU CLAUDIA 	 în vârsta de 	25 ani 

cu domici!iul în 	DRĂGĂNEŞTI 	str 	nr 
bl 	scap_judeţul 	GALAŢ I 

În temeiui 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 stare civilă  delegat, 
Nume Prenume 

Scorţis 
Oter de star 

Nr. lnregistrare: /11.07.2017 



Data casatoriei: 21.07.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi:ziva 	11 	Iuna 	IULIE 
	

anul 	2017 	afostînregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 

	
FOCUTĂ  AUREL 

în vârstă  de 	48 	ani, cu domiciliul în 
	

TECUCI 

str 	VASILECONTA 	nr 	5 bl_ - Sc .  ap _, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	LUPU CARMEN - ANC ELICA 	învârstade 	48 ani 

cu domiciliulîn 	 MOVILENI 	_str 	 nr_ 
bl 	scap_judeţul 	GALATI 

În temeiui 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 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 de stare civilă  delegat, 
Nume Prenume 
Sor IJ 

Cfit e r de s ta re c 

Nr. lnregistrare: /1 1 .07.201 7 



Ofiţer de stare ci 
Nume Pi 

/ 

Ofjţer 
lOr 

de 
Vjt 

Data casatoriei: 22.07.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

	

Astăzi:ziva 	12 	luna 	IULIE 	anui 	2017 	afostînregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 MUNTEANU MARCEL -ADRIAN 

în vârstă  de 	32 	ani, cu domici!iul în 	 BUCURESTI 

str 	CAL.GRIVIŢEI 	nr142 bl B sc - ap 55, judetul 	SECTOR1 

ş i a d-rei(nei) 	MANOILĂ ALEXANDRA - AGNESîn vârsta de 	26 ani 

Cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str 	MR.GHE. ŞONŢU 	nr 	24 

blscap_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 ale legii nu suntîndeplinite. 

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezi!or pe care se 

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

Nr. lnregistrare: /12.07.2017 

21Y  



Data casatoriei: 22.07.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUN[CIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

	

Astăzi: ziva 	12 	luna 
	

IULIE 	anul 	2017 	afostînregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 

	
STÂNGĂ  VALENTIN - ADRIAN 

în vârstă  de 	33 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	1 DEC.1918 	nr93 bl AGI scap33,judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	IORDACHEIONELA - MĂDĂLINAîn vârsta de 	25 ani 

cu domiciliul în 	 BARCEA 	str MARGARETELOR 	nr 	443 

blscapjudeţul 	GALAŢ I 

În temeiul dispoziţiilor 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 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 d 
N 

Nr. lnregistrare: 112.07.29.17 
	

c t, . 
Zc 

31?Âf 



Data casatoriei: 22.07.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA M[JNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi:ziva 	12 	luna 	IULIE 	anul 	2017 	afostînregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 APOSTU LAURENŢ IU - IONUŢ  
în vârstă  de 	23 	ani, cu domiciliulîn 	 TECUCI 

str 	1 DEC. 1918 	nr 129 bl T4A sc 2 ap 27, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 MILEA NICOLETA - NINA 	în vârsta de 	23 ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str 	VORNICULUI 	 nr 	29B 

bl 	sc_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. 

Ofiţer de stare civilă  delegat, 

Nr. lnregistrare: /12.07.2017 
cz 

ei-G 



Data casatoriei: 21.07.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 	12 	luna 	IULIE 
	

anul 	2017 	afostînregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 

	
ROMANOV MARIAN 

în vârstă  de 	30 	ani, cu domiciliul în 
	

TECUCI 

str 	NATALIA NEGRU 	nr 19 bl - - Sc - ap _, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 MUNTEANU MARL NA 	 învârstade 	21 ani 

cu domiciliulîn 	 POIANA 	_str 	 nr 
bl 	sc_ap_judeţul 	GALATI 

În temeiul dispozi ţ iilor art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codui 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 civilă  delegat, 
Nume Prenurn; .. 

Scortéz 
Ofter d 

Nr. lnregistrare: /1I.07.2017 

., 

 
Il ,i 



Data casatoriei: 28.07.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMÂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva 
	

18 	luna 	IULIE 
	

anul 	2017 	afostînregistrat ă  
declaraţia de căsă• orie a d-lui 

	
DIDILĂ  GEORGE 

în vârstă  de 	20 - ani, cu domiciliul în 
	

BRĂHĂŞ EŞTI 

str 	 nr bl_ - Sc 	ap 	, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 
	

DUMAN ELENA - MA RIANA 	în vârsta de 	19 ani 

cu domiciliul în - 	TECUCI 	- str 	ŞTEFAN CEL MARE 	nr 	297 

blscap_ judeţul 	 GALATI 

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 afişarea publica ţ iei. 

Ofiţer de staiTI:dc1egat 
Numi 

J. 

Nr. lnregistrare: /18.07.2017 



Data casatoriei: 28.07.2017 

ROMÂNIA 
JUI)EŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi:ziva 	18 	luna 	IULIE 	anul 	2017 	afostînregistrat ă  

declaraţia de căsătorie a d-lui 	 IOSIF CRISTIAN - ROMEO 

în vârstă  de 	34 	ani, cu domiciliul în 	 EPURENI 

str 	nr bl ____ scap,judetul 	VASLUI 

ş i a d-rei(nei) 	SÂRMACHE MARIANA - ALINA 	în vârsta de 	29 ani 

Cu domiciiiulîn 	 TECUCI 	 str 	GHE. PETRAŞCU 	nr 
	31 

bl 	scapjudeţul 	 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 la afi şarea publicaţiei. 

Ofiţer de stare7 ide1egat, 
Nume 

q 

Nr. lnregistrare: /18.07.2017 
	 3 tar 



Data casatoriei: 28.07.2017 

ROMÂNIA 
JUDBŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civil ă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi:ziva 	18  luna 
	

IULIE 	anul 	2017 	afostînregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 

	
GOGOTĂ  CĂTĂLIN - FLORIN 

în vârstă  de 	42 	ani, cu domiciliulîn 	 COSMEŞTI 

str 	ZĂTUNULUI 	nr 42 bl ____ scap_,judetul 	GALAŢ I 

ş i a d-rei(nei) 	PROTOPOPESCU FLORENTINA 	în vârsta de 	35 ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str 	PLT. STOICESCU 	nr 	32 

bl 	sc_ap_judeţul 	GALAŢ I 

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

orice persoană  poate face opoztţ 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 ci 
NumelÉ  

delegat, 

Nr. lnregistrare: /18.07.2017 	
Z4 



Data casatoriei: 29.07.2017 

ROMÂNIA 
JUDEJUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

	

Astăzi:ziva 	19  luna 	IULIE 	anul 	2017 	afostînregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 BELDIE VASILICĂ  
în vârstă  de 	43 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	ALE. SĂLCIOAREI 	nr 	5 	bl K 2 sc î ap 8, judetul 	GALAŢ I 

ş i a d-rei(nei) 	MIHĂ ILĂ  RALUCA - MIHAELA 	în vârsta de 	36 ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str 	 GROZEŞTI 	 nr 	30 

blscap_judeţul 	 GALAŢ I 

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 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 afişarea publicaţiei. 

Ofiţer de stare civil ă  delegat, 
NuPr,nume 

Tànâsesc 

Nr. lnregistrare: 33118/19.07.2017 



Data casatoriei: 29.07.2017 

ROMÂNIA 
JUI)EJUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 	19  luna 	IULIE 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţ ia de căsă torie a d-lui 	 BELDIE VASILICĂ  
în vârstă  de 	43 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	ALE. SĂLCIOAREI 	nr 	5 	bl K 2 sc 1 ap 8, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	MIHĂ ILĂ  RALUCA- MIHAELA 	în vârsta de 	36 ani 

cu domiciliulîn 	 TECUCI 	 str 	GROZEŞTI 	 nr 	30 
bl 	sc_apjudeţul 	GALAŢ I 

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 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 afişarea publicaţiei. 

Ofiţer de stare ciyij ă cj1egat, 
Nu 

râle 

Nr. lnregistrare: 33118/19.07.2017 



Data casatoriei: 29.07.201 7 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi:ziva 	19 	luna 	IULIE 	anul 	2017 	afostînregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 GĂZDARU LUCIAN - CODRUŢ  
în vârstă  de 	28 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	MITR. ANDREI ŞAGUNA 	nr8 	bl L5 sc 1 ap 8, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	SANDU MARICICA - NICOţETAîn vârsta de 	23 ani 

cu domiciliulîn 	NEGRILEŞTI 	str 	nr______ 
blscap_judeţul 	GALAŢ I 

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

orice persoană  poate face opoztţie 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 civilă  delegat, 
Il Nume, 

tlié  

Nr. lnregistrare: /19.07.2017 



Data casatoriei: 29.07.2017 

ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

PRIMĂRIA MUN[CIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 	19  luna 	IULIE 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 GHEORGHIU CIPRIAN - AURELIAN 

în vârstă  de 	24 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	ANA IPĂTESCU 	nr 73 bl ____ Sc 	ap 	, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 CHELARU CRISTINA 	 în vârsta de 	21 ani 

cu domiciliulîn 	BRĂHĂŞEŞTI 	str 	nr 
bl 	scap_judeţul 	 GALAŢ I 

În temeiul dispozi ţ iilor 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 în scris, cu ar ătarea dovezilor pe care se 

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

cet 

Nr. Inregistrare: /1 9.07.201 7 



Data casatoriei: 29.07.2017 

ROMÂNIA 
JTJDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICTPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

	

Astăzi:ziva 	19  luna 	IULIE 	anul 	2017 	afostînregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 BTRSĂNESCU MARIAN 

în vârstă  de 	29 	ani, cu domiciliulîn 	 TECUCI 

str 	LIBERTĂŢ II 	 nr 	5 	bl L1 sclapl,judetul 	GALAŢ I 

ş i a d-rei(nei) 	HOBORICI ADELA- LILIANA 	în vârsta de 	28 ani 

cu domiciliulîn 	 BUCUREŞTI 	str 	GEOGEVÂSLAN 	nr 	6 

bl_65Asc3apl44judeţul 	SECTOR6 

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 cerinţe ale legii nu suntîndeplinite. 

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

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

Ofiţer de stare civ• delegat, 
NumePr  

iwi 

Nr. lnregistrare: /19.07.2017 



Data casatoriei: 29.07.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUII GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 	19  luna 	IULIE 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
deciaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 STRATULAT MARIUS - COSTEL 

în vârstă  de 	32 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	1 DECEMBRIE 1918 	nr 123 bl A313 sc 5 ap 73, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 CANALĂ  CRINA 	 în vârsta de 	18 ani 

cu domiciliulîn 	 GHIDIGENI 	str 	NR. 11 -ZORILOR 	nr 	36 
bl 	scapjudeţul 	GALAŢ I 

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

orice persoană  poate face opozie 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 publicaţ iei. 

Ofiţer de stare 
Num 

N r. l nregistrare: 331 41/1 9.07.201 7 



Data casatoriei: 30.07.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 	20  luna 	IULIE 	anui 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 COBZARU RAUL - ADRIAN 

în vârstă  de 	26 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	NATALIA NEGRU 	nr 	1 	bl 	Sc 	ap 	, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 PRICOPI MĂDĂLINA 	 în vârsta de 	23 ani 

cu domiciliulîn 	 MATCA 	 str 	nr 
bl 	scap_judeţul 	 GALAŢ I 

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

orice persoană  poate face opoziţ ie Ia 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 afişarea publicaţ iei. 

Ofiţer de 
Num 

Nr. lnregistrare: 331 50/20.07.201 7 



Data casatoriei: 30.07.2017 

ROMÂNIA 
J[JI)EŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

	

Astăzi:ziva 	20  Iuna 	IULIE 	anul 	2017 	afost înregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui • 	 COSTIN EUGEN 

în vârstă  de 	33 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	DUZILOR 	 nr 	3 	bl ____ Sc 	ap 	, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	MUNTEANU IRINA - ELENA - AURELIA 	în vârsta de 	26 ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str 	GHEORGHE PETRAŞCU 	nr 	62 

blB1 sc2ap39judeţul 	 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 ar ătarea dovezilor pe care se 

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

Ofiţer de stare civi 
Nume Pci 

\ Clij1; 

Nr. lnregistrare: 331 55/20.07.2017 
Jude  



Data casatoriei: 28.07.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi:ziva 	20  luna 	IULIE 	anul 	2017 	afost înregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 DĂNĂ ILĂ  VASILE 
în vârstă  de 	28 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	1 DECEMBRIE 1918 	nr 129 bl T1 B sc 1 ap 12, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 SAVA ROXANA - EMILIA 	în vârsta de 	27 ani 

cu domiciliulîn 	TUDORVLADIMIRESCU 	str 	nr 
bl 	scapjudeţul 	 GALATI 

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 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. 

Ofiţeraifcivi1ă  de1eat, 

Nr. lnregistrare: 331 49/20.07.201 7 



Data casatoriei: 26.07.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civil ă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 	21 	luna 
	

IULIE 
	

anul 	2017 	afostînregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 CIORNEI PETRICĂ  
în vârstă  de 	25 	ani, cu domiciliulîn 	 TECUCI 

str 	GHICAVODĂ 	nr 8B bl ____ scap,judetul 	GALAŢ I 

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

cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str 	ŞTEFAN CEL MARE 	nr 	83 

bl 	scapjudeţul 	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 Ia afi şarea publicaţ iei. 

Nr. Inregistrare: /21.07.2017 



Data casatoriei: 03.08.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULU[ TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 24  luna 
	

IULIE 
	

anul 	2017 	afostînregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 LUPU IOAN 

în vârstă  de 	65 	ani, cu domiciliulîn 	 TECUCI 

str 	NICOREŞTI 	nr 64 bl R1 B sc 2 ap 27, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 GAVRILĂ  CONSTANTINA 	în vârsta de 	58 ani 

cu domiciliulîn 	 TECUCI 	 str 	NICORESTI 	 nr 	64 

bl_RlBsc2ap27judeţul 	GALAŢ I 

În temeiul dispozi ţiilor arl. 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 civ1ă  delegat, 
Nume Pren 

	

Nr. Inregistrare: /24.07.2017 
	 ofitr 	c i vi là  



Data casatoriei: 04.08.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MI]NICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civil ă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi:ziva 	25 	luna 	IULIE 	anui 	2017 	afostînregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 DOLEA IONUT - BOGDAN 

în vârstă  de 	28 	ani, cu domici!iul în 	 TECUCI 

str 	MITR. ANDREI ŞAGUNA 	nr 	10 bl L6 sc 3 ap 4, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	TACIU ALEXANDRA - OANA 	în vârsta de 	25 ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str FDT. MIHAIL KOGĂLNICEANU nr 	2 

bl 	scapjudeţul 	GALAŢ I 

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

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. 

Ofîţer de stare.i delegat, 

Nr. lnregistrare: /25.07.2017 



Data casatoriei: 04.08.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMÂRIA M[JNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 25  luna 
	

IULIE 
	

anul 	2017 	afostînregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 LĂLUCI IRINEL - CRISTINEL 
în vârstă  de 	33 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	COSTACHE CONACHI 	nr 14 bJ ____ Sc 	ap 	, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 DĂNILĂ  MARICELA 	 în vârsta de 	23 ani 

cu domiciliulîn 	 TECUCI 	 str 	 VOINŢEI 	 nr 	19 

Tn 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 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,Prene 

jdriana 

	

Nr. lnregstrare: /25.07.2017 
	 ofier esta 	

ClVl 

bl 	scap 	 __ judeţul 	GALAŢ I 



Data casatoriei: 04.08.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civil ă  - 

PUB LICAŢIE 

	

Astăzi:ziva 	25 	luna 	IULIE 	anul 	2017 	afostînregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 STC lCA MARICEL - CĂTĂLIN 

în vârstă  de 	35 	ani, cu domiciliul în 
	

TECUCI 

str 	MĂRĂŞ EŞTI 	nr 5B bl 
	

Sc 	ap 	, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 BABUŞCĂ  ELENA 

	
în vârsta de 	29 ani 

cu domiciliul în 	 TULCEA 	str 	ALUNIŞULUI 	 nr 	2 

blC1 sccapl9judeţul 	TULCEA 

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

orice persoană  poate face opoz 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 	civilă  delegat, 
ne 

.- 

Nr. lnregistrare: /25.07.2017 



Data casatoriei: 04.08.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 	25  luna 	IULIE 

declaraţ ia de căsătorie a d-lui  

în vârstă  de 	24 	ani, cu domiciliul în  

str 	IORGU IORDAN 	nr 	22 bl - 
ş i a d-rei(nei) 	 CĂLIN NADIA 

cu domiciliul în 	 TECUCI 

bl 	scapjudeţul 	 GALAŢ  

anul 	2017 	afost înregistrată  
CĂLIN HAGI 

TECUCI 

Sc 	ap -, judetul 	GALAŢ I 

în vârsta de 	20 ani 

str ALEXANDRU LASCAROV_MOLDO nr 	60 

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 legaie, 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 publicaţiei. 

Ofiţer de stare civilă  
N 
 -P  nn re% 	"ell-~Ille  Ï". ô-, 

Nr. lnregistrare: 33225/25.07.2017 	
fier 

cJi1- 



Data casatoriei: 06.08.2017 

ROMÂNIA 
JUDETUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva 	27  luna 
	

IULIE 
	

anul 	2017 	afost înregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui - 	 MIÀ  

Ţn vârstă  de 	34 	ani, cu dorniciliul în 
	

TECUCI 

str 	MALULUI 	 nr 18A bl ____ scap,judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	BALAŞCAVALENTINA- MĂDĂLINA 	în vârsta de 	19 ani 

cu domiciliul în 	DRĂGĂNEŞTI 	str 	nr 
bl 	scapjudeţul 	 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 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 afişarea publicaţ iei. 

Ofiţer de stare civilă  delegat, 
Nunume 

Nr. lnregistrare: /27.07.2017 
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