
Data casatoriei: 11.08.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 	1 	luna 	AUGUST 	anul 	2017 a fost înregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 CEAUŞU ADRIAN - CRISTIAN 
în vârstă  de 	22 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	 VIDIN 	 nr 	8 	bl 	sc 	ap 	judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	RARINCACĂTĂLINA- MĂDĂLINA 	în vârsta de 	17 ani 

cu domiciliulîn 	 CUDALBI 	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 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 civilă  delegat, 
Nume1TQme () 

Nr. lnregistrare: 33353/01.08.2017 	 : 



Data casatoriei: 1108.2017 

ROMÂNIA 
JIJDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva 	1 	luna 	AUGUST 	anul 	2017 a fost înregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 COSTICĂ  VASILE 
în vârstă  de 	30 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	GÂRLEI 	 nr 	13 bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 RĂDUCANU LĂMÎIŢA 	 în vârsta de 	29 ani 

cu domiciliulîn 	BRĂHĂŞEŞTI 	 7_c,4 	nr 
bl 	scap 	judeţul 	 GALAŢ I 

În temeiul dispozitiilor 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 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 publica ţ iei. 

Ofiţer de stac 	de1° 
Num6 Pn 

Nr. lnregistrare: 33355/01.08.201 7 



Data casatoriei: 11.08.2017 

ROMANIA 

.. 

JUDE~'UL GALAŢI 
PRIMARTA 1VIUNICIPIULUI TECUCI 

- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva 	1 	luna 	AUGUST 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 GRECU ALEXANDRU - IONUŢ  
în vârstă  de 	29 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	ALE. V. ALECSANDRI 	nr 	4 	bl 	sc 1 ap 34, judetul 	GALATI 

ş i a d-rei(nei) 	 MATEI MIHAELA 	 în vârsta de 	22 ani 

cu domiciliul în 	 LIEŞTI 	 str 	 nr 
bl 	Sc 	ap 	judeţul 	GALATI 

În temeiul dispozii: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 arătarea dovezilor pe care se 

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

	

Ofiţer de sta 	ivilă  delegat, 

~ stayr. civfCQ 

Nr. lnregistrare: /01.08.2017 



Data casatoriei: 12.08.2017 

ROMÂNIA 
J[JDEŢUL GALAŢI 

PRMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civil ă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăz: ziva 	2 	luna 
	

AUGUST 
	

anul 	2017 	afostînregistrată  
declaraţ ia do că sătorie a d-lui 	 ZOTINCA MARICEL 
în vârstă  de 	34 	ani, cu domiciliulîn 	 TECUCI 

str 	J)T. ZVOR 	nr 	4 	bl ____ sc 	ap 	, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(ne,: 	PRICOPIE ALEXANDRA - TATIANA 	în vârsta de 	29 ani 

cu domiciliu! u 	 TECUCI 	 str 	FDT. IZVOR 	 nr 	4 
bl 	sc:ojude ţul 	 GALAŢ I 

În tec tui dspoziţ iilor art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat, 

orice persc s poate face opoziţ ie la această  căsătorie, dacă  are cunoştinţă  de existenţa 
vreunei pie 	!egale, ori alte cerinţe ale legii nu suntîndeplinite. 

Opuc. : 	a că să orie se va face în scris, cu ar ătarea dovezilor pe care se 
întemeiază., : ermen de ! O zile de la afişarea publicaţ iei. 

Ofiţer de stare civilă 
 

legat, 
Nume Prei 

Nr. lnregistrre: 102. :2017 

°f r  
ar 

Clvf1 - .. 



Data casatoriei: 13.08.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMÂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civi1 ă - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 	3 	luna 	AUGUST _anul 	2017 	afostînregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 

	
CÎCU TEODOR 

în vârstă  de 	49 	ani, cu domiciliul în 

str TUDORVLADIMIRESCU nr 20 bl 	sc_ap_,judetul 	GALATI 

ş i a d-rei(nei) 	 BUJOR IOANA 	 în vârsta de 	56 ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str 	TUDOR VLADIMIRESCU 	nr 	20 

bl 	sc_ap_judeţul 	 GALATI 

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 afişarea publicaţ iei. 

Ofiţer de stare civilă  delegat, 
hume 

, 

Nr. lnregistrare: /03.08.2017 



Data casatoriei: 17.08.2017 

ROMÂNIA 
JUI)EŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

	

Astăzi:ziva 	7 	luna 	AUGUST 	anul 	2017 	afostînreaistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 

	
AVRĂMITĂ  MARIUS - LUCIAN 

în vârstă  de 	36 	ani, cu domiciliul în 
	

TECUCI 

str 	ALEEA STRANDULUI 	nr 	3 	bl H sc 3 ap 50, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) - 	 MUSTAFA ELENA 

	
în vârsta de 	27 ani 

cu domiciliulîn 
	

TECUCI 	 str 
	ALEEA STRANDULUI 	nr 

blH sc3ap5ojudeţul 	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 civilă  delegat, 
Nume Prenume 

rt 
	e z- 

d stre civjt 	
• 

Nr. lnregistrare: /07.08.2017 



ş i a d-rei(ne)i  APOSTU OANA 

TECUCI 	 str 

în vârsta de 

MALULUI 

24 ani 

nr 	9 

blscap  judeţul 	 GALATI 

Data casatoriei: 17.08.2017 

ROMÂNIA 
JIJDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUT TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

	

Astăzi:ziva 	7 	luna 	AUGUST 	anul 	2017 	afostînregistrat ă  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 OANCĂ  DORIN 

în vârstă  de 	32 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	MALULUI 	 nr29 bl 	Sc 	an 	. iudetul 	GALATI 

cu domiciliul în •  

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 publicaţiei. 

Ofiţer de stare,Fivilă  delegat, 
Numume 

Vriana Udé 

f
• 	 • 

i t ec 	d tr/e c i v z la 

Nr. lnregistrare: 33512/07.08.2017 



Data casatoriei: 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

	

Astăzi: ziva 	8 	luna 
	

AUGUST 	anul 	2017 	afostînregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 

	
DRAGOMIR IONEL 

în vârstă  de 	27 	ani, cu domiciliul în 
	

INDEPENDENŢA 

str 	ZORILOR 	 nr 125 bI 	Sc 	ap 	iudetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) - 	COMAN EVELYNE - LOREDANA 	în vârsta de 	24 ani 

cu domiciliui în • 	 FUNDENI 	str 	 nr 
bIsc_ap judeţul 	GALA 

În temeiul dispoziţ iilor art. 285 din Legea nr. 28712009 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 10 zile de la afi şarea publicaţ iei. 

Ofiţer de stare civil ă  delegat, 
Prenume 

til udoracie Idriana 
ter de stare civitd 

Nr. lnregistrare: /08.08.2017  



Ofiţer d 
N 

Nr. lnregistrare: /08.08.2017 

- 	
legat, 

dria n a 
tare civifà  

Data casatoriei: 18.08.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUN[CIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

	

Astăzi: ziva 	8 	Iuna 	AUGUST 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 BRĂ ILESCU MIHAI 
în vârstă  de 	29 	ani, cu domiciliul în 	 lVETl 

str GEN. EREMIAGRIGORESCU nr797 bI 	sc 	ap 	, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	MITROFANCAROLINA-MARINAîn vârsta de 	19 ani 

cu domiciliulîn 	 TECUCI 	 str VRANCEI 	 nr 	29B 
blscapjudeţul 	GALAŢ I 

În temeiul dispoziţ iilor 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. 



Data casatoriei: 18.08.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRJMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

	

Astăzi: ziva 	8 	luna 	AUGUST 	anul 	2017 a fost înregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 PURCEL GEORGE - SILVIU 

în vârstă  de 	28 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	1 DECEMBRIE 1918 	nr 131 bl T3 sc 1 ap 15, iudetul 	GALAŢ  
ş i a d-rei(nei) 
	

GÎRLEANU MIHAELA 
	

în vârsta cle 	25 ani 

cu domiciliul în 
	 TECUCI 	 str 

	1 DECEMBRIE 1918 	nr 
	

131 

blT3 sciapl5judeţui 
	

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 legii nu sunt îndeplinite. 

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

întemeiază , în termen de 10 ziie de la afişarea publica ţ iei. 

Ofiţer d 
N 

Nr. lnregistrare: 3351 3/08.08.201 7 



Data casatoriei: 18.08.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civil ă  - 

PUB LICAŢIE 

	

Astăzi: ziva 	8 	Iuna 	AUGUST 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 SÎRBU CIPRIAN - GEORGE 

în vârstă  de 	26 	ani, cu domiciliuiîn 	 TECUCI 

str 	NICOLAEIORGA 	nr3A bl 	Sc 	ap 	, judetul 	GALAŢ I 

ş i a d-rei(nei) 	GAFTONMIHAELA-ELENA 	_în vârsta de 	26 ani 

cu domiciliulîn 	 TECUCI 	 str 	1DECEMBRIE19I8 	nr 	127 

bl_A4Bsc2ap37jude ţul 	 GALAŢ I 

În temeiul dispoztţiilor 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 ar ătarea dovezilor pe care se 

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

Ofiţer de stare civil ă  delegat, 
Nume Prenume . 
&; 

Q1tp j 	 - 

Nr. lnregistrare: /08.08.2017 



Data casatoriei: 18.08.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUN[CIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

	

Astăzi: ziva 	8 	luna 	AUGUST 

declaraţia de căsătorie a d-lui________________ 

în vârstă  de 	37 	ani, cu domiciliul în 

str 	CHRISSOVELONI 	nr 198 bl 
ş i a d-rei(nei) 	 MIHALCA MARIA 

cu domiciliul în 	 TECUCI 

blAG2sc 1 ar 15 iudetul 	GALATI 

____ anul 	2017 	a fost înregistrată  
MOCANU CĂTĂLIN 

GHIDIGENI 

sc 	ap 	, judetul 	GALAŢ I 
în vârsta de 	28 ani 

str 	1 DECEMBRIE 1918 	nr 	89 

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 publicaţiei. 

Ofiţer de stare civil ă  delegat, 
Nume Pre 

Nr. Inregistrare: /08.08.2017 e drjaa 
tai-e Civjfă  



Data casatoriei: 13.08.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civil ă  - 

PUB LICAŢIE 

	

Astăzi:ziva 	8 	luna 	AUGyST 	anul 	2017 	afostînregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 VASILIE MARIAN 

în vârstă  de 	29 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	PLUGULUI 	 nr 	67 bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALAŢ I 

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

cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str 	 PLUGULUJ 	 nr 	67 

blsc_apjudeţul 	 GALAŢ I 

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

Ofiţer de stare civi 
Num1 

; 

Nr. lnregistrare: /08.08.2017 



Data casatoriei: 18.08.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

	

Astăzi: ziva 	8 	Iuna 	AUGUST 	anul 	2017 	a fost înregistrat ă  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 OANCĂ  MARIUS - IONUŢ  
în vârstă  de 	29 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str. 	ALEEATEJLOR 	nr9 	bI D5 sc2ap2o,judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 ŞTEFANRAMONA în vârsta de 	25 ani 

cu domiciliulîn 	 TECUCI 	 str 	ELENADOAMNA 	• nr 	9 

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 sunt îndeplinite. 

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 

J 
Nr. lnregistrare: /08.08.2017 	

r d 



Data casatoriei: 19.08.2017 

ROMÂNIA 
JUI)EŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civil ă  - 

PUB LICAŢIE 

	

Astăzi: ziva 	9 	luna 	AUGUST 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
deciaraţia de căsătorie a d-lui 	 NISTOR ALEXANDRU - CLAUDIU 

în vârstă  de 	23 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	BRADULUI 	nr5 	bJ CL sc 1 ap 36, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 DINCĂ MIHAELA în vârsta de 	21 ani 

cu domiciliulîn 	VALEAMĂCRISULUI 	str 	VIOLETELOR 	nr 	14 

bIscapjudeţul 	IALOMIŢA 

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

orice persoană  poate face opozi ţ ie la această  căsă torie, 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 Ia afişarea publica ţ iei. 

Ofiţer de stare civil ă  delegat, 
Numenume 

J 

Nr. lnregistrare: /09.08.2017 



Data casatoriei: 19.08.2017 

ROMÂNIA 
JUI)EŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUN[CIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi:ziva 	9 	luna 	AUGUST 	anul 	2017 	afostînregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-Iui 	 PRISECARU GEORGE - VALENTIN 

în vârstă  de 	31 	ani, cu domiciliulîn 	 TECUCI 

str 	ELENA DOAMNA 	nr43 bl 	sc - ap _, judetul 	GALAŢ I 

ş i a d-rei(nei) 	DODIŢĂ  - COJOCARUGEORGIANAîn vârsta de 	29 ani 

cu domiciliulîn 	 TECUCI 	 str 	ELENA DOAMNA 	nr43 

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 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 eivilă  delegat, 
Nume Éremume 

* 

dria îza 
Nr. lnregistrare: /09.08.2017 



LETEAVECHE 	str 

blscap  judeţul 	 BACĂU 

nr 

Data casatoriei: 19.08.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUN[CIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

	

Astăzi: ziva 	9 	luna 	AUGUST 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 GÎRLEANU MARIAN 

în vârstă  de 	26 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	GH.PETRAŞCU 	nr327 bl E3A sc 6 ap 112, judetul 	GALAŢ I 

ş i a d-rei(nei) - 	 BALAN ANA - MARIA 	 în vârsta de 	24 ani 

cu domiciliul în 

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 lOzile de la afi şarea publicaţiei. 

Ofiţer de stare civilă  delegat, 
Nume 	me 

Nr. lnregistrare: 109.08.2017 

dictna 
ta re 



Data casatoriei: 19.08.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUN[CIPIIJLU[ TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

	

Astăzi; ziva 	9 	luna 	AUGUST 	anul 	2017 	a fost înregistrat ă  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 SCORTA IONEL 
în vârstă  de 	40 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	EC.TEODOROIU 	nrIA bl Ni sclaplo,judetui 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 CARP ALINA - VALENTINA în vârsta de 	26 ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str 	ECATERINA TEODOROIU 	nr 	IA 

bl N1sc_apjQjudeţul 	GALAŢ I 

În temeiul dispozi ţ iilor 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 arătarea dovezilor pe care se 

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

Ofiţer de stare civilă  delegat, 

, 	OM! s •IU\ 

(fS fJudbraChe jdnana 

	

iter 	e stare rivilà 

Nr. lnregistrare: /09.08.2017  



Data casatoriei: 19.08.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUN[CIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

	

Astăzi: ziva 	9 	luna 	AUGUST 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 NISTOR ALEXANDRU - CLAUDIU 

în vârstă  de 	23 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	BRADULUI 	nr5 	bl CL sclap36,judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 DINCĂ MIHAELA în vârsta de 	21 ani 

cu domiciliulîn 	VALEAMĂCRISULUI 	str 	VIOLETELOR 	nr 	14 

blsc_ap_judeţul 	IALOMIŢA 

În temeiul dispoziţ iilor ait 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 ar ătarea dovezilor pe care se 

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

Ofiţer de stare evi1ă  delegat, 
Nume Pikiume 

dria i a 
c 	ţ are civiTă  

Nr. lnregistrare: 109.08.2017 



Data casatoriei: 19.08.2017 

ROMÂNIA 
JTJDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUN[CIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 	9 	Iuna 	AUGUST 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 GINGHINĂ  MARIAN 

în vârstă  de 	44 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	ALE. PLOPILOR 	nr 	1 	bl L sc 3 ap 54, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	LABAN ELENA - TUDORI ŢA 	în vârsta de 	40 ani 

cu domiciliul în 	 LIVEZILE 	str 	nr 
bl 	sc_apjudeţul 	MEHEDINtI 

În temeiul dispozi ţ iilor 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 arătarea dovezilor pe care se 

întemeiază , în termen de lOzile de la afi şarea publicaţ iei. 

Ofiţer de stare civilă  delegat, 
Nume Peime 

Nr. lnregistrare: /09.08.2017 

rac/je Adriana 
r fe stare civi ţ  



Data casatoriei: 19.08.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRJA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

	

Astăzi: ziva 	9 	luna 	AUGUST 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 ARITON PETRUT - IONUŢ  
în vârstă  de 	28 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 
str CONSTANTINRADOVICI nr3 	bl ____ sc 	ap 	, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	HANDUCGEORGIANA - AURORAîn vârsta de 	24 ani 

cu domiciliul în • 	 TECUCI 	 str 	VIGILENŢEI 	 nr 	8A 

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 civilă  delegat, 
Nume Prenume 
Mudbrac gte driana 

stare civif 

Nr. lnregistrare: /09.08.2017 

blsc_ap 	 ___________________ judeţul 	GALATI 



Data casatoriei: 19.08.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 
	

9 	luna 	AUGUST 
	

anul 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţ ia de căsăl :orie a d-lui 

	
FUICĂ  MARICEL 

învârstă de 	29 - ani, cu domiciliul în 

str 	 nr 	4 	bl_ - sc 	ap 	, judetul 	ITALIA 
ş i a d-rei(nei) 
	

MARICAS IONICA- D11 )INA 	învârstade 	31 ani 

cu domiciliui în 
	

MUNTENI - FRUNZEASCA _str 	VISINILOR 	 nr 
	

[j 
bl 	sc_ap_ judeţul 	GALAŢ I 

În temeiul dispozi ţiilor art. 285 din Legea nr. 28712009 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 civilă  delegat, 
Nume Pre4ime 

? \ 
o 

drzanc 

	

tare 	 fa 
Nr. lnregistrare: /09.08.2017  



Data casatoriei: 19.08.2017 

MÂ RO NIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUN[CIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

	

Astăzi:ziva 	9 	luna 	AUGUST 	anul 	2017 	afostînregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 ISTRATE VIOREL - NICOLAE 

în vârstă  de 	34 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	DACIA 	 nr76 bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 POPAGHERGHINA în vârsta de 	44 ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str 	 DACIA 	 nr 	76B 

blsc_apjudeţul 	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 căsătorîe 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, 
Numt Prenume 

// 	

OM 

ţ 9racIe Adrianct  
er 

	

Nr. lnregistrare:/09.08.2017 	
e 	tare civlLL 



legat, Ofiţer de star 
Nurne 

driar 
e cvt1a qe 

Data casatoriei: 20.08.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢ I 

PRIMĂRIA MJJNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civil ă  - 

JÂjJ 

Astăzi: ziva 10  luna 	AUGUST 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 TAŞCA NECULAI 

în vârstă  de 	29 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str GENERAL ION GHEORGHE 13T1nr7A bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	PANFILEAURELIA - TEODORAîn vârsta de 	33 ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str GENERAL !ON GHEORGHE ISTRA • nr 	7A 

blscapjudeţul 	 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 legii nu sunt îndeplinite. 

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

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

Nr. lnregistrare: /10.08.2017 



Data casatoriei: 20.08.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUN[CIPIULIJI TECUCI 
- Stare Civil ă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 10  luna 	AUGUST 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 MAFTEI GHEORGHE 

în vârstă  de 	28 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	VASILEALECSANDRI 	nr2 	bl R sc 5 ap 74, judetul 	GALAŢ I 

ş i a d-rei(nei) 	ZAMFIRIULIANA-NICOLETA în vârsta de 	22 ani 

cu domiciliulîn 	 BOTOSANI 	str CĂLUGĂRENI 	nr1 

blA scap7judeţul 	BOTOŞANI 

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

orice persoană  poate face opozt ţie 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 publicaţiei. 

Ofiţer de stare civilă  delegat, 
Nume 

racke Adriana  

	

Nr. lnregistrare: /10.08.2017 
	

fiter de stare civifà  



Data casatoriei: 20.08.2017 

ROMÂNIA 
JIJI)EŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 10  luna 	AUGUST 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui BARBĂLATĂ  EMILIAN - ALEXANDRU 

în vârstă  de 	44 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str GHEORGHEPETRAŞCU 	nr 56 bl 11 sc2ap3l,judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 COZMA MIRELA 	 în vârsta de 	34 ani 

cu domiciliulîn 	 TECUCI 	 str 	 VRANCEI 	 nr 	4B 

bl 	sc_apjudeţul 	GALATI 

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 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 Prenum 

O M 

:I1 
cJjedrtan 

	

Nr. Inregistrare:/1O.08.2017 	
er de S tare civif ă  



Data casatoriei: 17.08.2017 

ROMÂNIA 	at(  cet 
JUDEŢIJL GALAŢI 	 ee_-_ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 

- Stare Civilă  - 

Astăzi: ziva 	11 	luna 	AUGUST 	anui 	2017 	a fost înregistrat ă  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 ARITON EDUARD - ANDREI 

în vârstă  de 	24 	ani, cu domiciliulîn 	 GHIDIGENI 

str 	nr 	bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALAŢ I 

ş i a d-rei(nei) 	 RADU FELICIA - CARMEN 	în vârsta de 	23 ani 

cu domiciliul în 	 SCHELA 	 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  căsă torie, dacă  are cunoş tinţă  de existenţa 

vreunei piedici legale, ori alte cerinţe 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 civil ă  de1 	\ num  

0 c  
c,. 

Nr. lnregistrare: 33705/1108.2017 



Data casatoriei: 21.08.2017 

ROMĂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva 11  luna 	AUGUST 	anul 	2017 	afostînregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 SANDU RUBEN 

în vârstă  de 	19 	ani, cu domiciliulîn 	 TECUCI 

str 	GRIGORETĂBĂCARU 	nr12 bl 	sc_ap_,judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 MARADINISAURA în vârsta de 	22 ani 

Cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str 	GRIGORE TĂBĂCARU 	nr 1  2 

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 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 civilă  delegat, 
Nume Prenume 

Tudorace Afriana 
Ofiter de stare civi/ 

	

Nr. lnregistrare: /1 1 .08.201 7 	
Id- 



Data casatoriei: 21.08.2017 

ROMÂNIA 
JUI)EŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civil ă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva 11 	luna 	AUGUST 	anul 	2017 	a fost înregistrat 

declaraţia de căsătorie a d-lui 	 STANCJU IONUŢ  
în vârstă  de 	35 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	IDECEMBRIE1918 	nr 115 bl A1A sclapl9,judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	MELINTE ANDREEA- GEORGIANA 	în vârsta de 	18 ani 

cu domiciiiulîn 	 NICORESTI 	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 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 civil ă  ţIe1eit, 
Nume Prenume . 

Scort 
Ofztir d sizr. 

Nr. lnregistrare: /11.08.2017 



Data casatoriei: 21.08.2017 

ROMÂNIA 
JUI)EŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUN[CIPIULUI TECUCI 
- Stare Civil ă  - 

PUB LICAŢIE 

	

Astăzi:ziva 11 	luna 	AUGUST 	anul 	2017 	afostînregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 CRISTEA ION - CRISTINEL 

în vârstă  de 	45 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	CUZSAVODĂ 	nr 95B bl 	scap,judetul 	GALAŢ I 

ş i a d-rei(nei) 	 TOCU SILVIA 	 în vârsta de 	39 ani 

cu domiciliulîn 	 TECUCI 	 str 	CUZAVODĂ 	 nr 	95B 

blsc_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 ar ătarea dovezilor pe care se 

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

Ofiţer de stare civilă  delegat, 
Nume Pre$e 

rop 

	

Nr. lnregistrare: /11.08.2017 	 de .7rp c z z 



Data casatoriei: 21.08.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUT TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 11 luna 	AUGUST 
	

anul 	2017 	afostînregistrată  
deciaraţ ia de căsătorie a d-Iui 

	
COMAN ŞTEFAN 

în vârstă  de 	58 	ani, cu domiciliul în 
	

TECUCI 

str ALE. CPT. GH . DECUSEARĂ  nr 	2 	bl E1 B sc 2 ap 24, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 BUJOR SOFICA 

	
în vârsta de 	48 ani 

cu domiciliul în 	 GALAŢ I 
	

str 	AVVASILECRAIU 	nr 	2 

bl 01 sc 5 aD 92 iudetul 	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 legii nu syntîndeplinite. 

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: /11.08.2017 

Ofiţer de stare civil ă  delegat, 
me Prenume 
* 

udorache Adriana 
Ofi ţ er de stare civii 



Data casatoriei: 19.08.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNJCIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 16  luna 	AUGUST 	anul 	2017 	a fost înregistrat ă  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 TALMACIU COSTEL 

în vârstă  de 	35 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	VORNICULUI 	nr10 bl 	sc _ ap _, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	F!LIMON_DANIELA - VIOLETA în vârsta de 	20 ani 

cu domiciliulîn 	 TECUCI 	 str VORNICULUI 	nrIOA 

bl 	sc_ap_judeţul 	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 arătarea dovezilor pe care se 

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

Ofiţer de stare civilă  delegat, 
Niyp  

d ria na 

	

Nr. lnr istrare: t16.02017 	
ofj 45are clvll7 

/9.O2O 



Data casatoriei: 25.08.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMÂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva 16  luna 	AUGUST 	anul 	2017 	a fost înregistrat ă  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 COBUZ ANDREI 

în vârstă  de 	27 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str ALEEA VASILE ALECSANDRI nr5A bl T2 sc 2 ap 39, judetul 	GALAŢ I 

ş i a d-rei(nei) 	 HAGIULENUŢA - DANA în vârsta de 	36 ani 

cu domiciliulîn 	 BARCEA 	str 	nr 
blsc_ap_judeţul 	GALAŢ I 

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

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 publicaţiei. 

Ofiţer de stare civil ă  delegat, 
Nume Prenume 

, 

Sert 
3jitr fe sr 

Nr. lnregistrare: /16.08.2017 



Data casatoriei: 26.08.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢIJL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIUUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

	

Astăzi: ziva 	16  luna 	AUGUST 
	

anul 	2017 	afostînregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 

	
POPA MARIAN 

în vârstă  de 	38 	ani, cu domiciiiul în 	 TECUCI 

str GHEORGHE PETRAŞCU 	nr 	19 bl P1 sc 1 ap 8, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	DRUTĂ  RALUCA - ANDREEA 	În vârsta de 	29 ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str 	ANDREI ŞAGUNA 	nr 	12 

blL7 sc3apl5judeţul 	GALATI 

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

orice persoană  poate face opoziie 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 publicaţiei. 

Ofiţer de stare civilă  delegat, 
Nume Prenun:.. 

ofi ter d 

Nr. lnregistrare: /16.08.2017 



Data casatoriei: 26.08.201 7 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civil ă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 16  luna 
	

AUGUST _anul 	2017 	afostînregistrat ă  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 NARIE MARIUS 

în vârstă  de 	32 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	CÎMPULUI 	 nr14 bl 	scap,judetul 	GALATI 

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

cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str 	AVRAM IANCU 	nr42 

bl 	scap_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 publicaţiei. 

Ofiţer de stare eivilă  delegat, 
Nume Prenurn 

Scorta 

	

de star 	v 	- 

Nr. lnregistrare: /16.08.2017 



Data casatoriei: 26.08.2017 

ROMÂNIA 
JIJDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi:ziva 16  luna 	AUGUST 	anui 	2017 	afostînregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-Iui 	 BUDUR ANDREI 

în vârstă  de 	25 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	VIGILENŢEI 	nr8 	bl ____ sc 	ap 	, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 BQBUMIHAELA în vârsta de 	21 ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str 	VIGILENŢEI 	 nr 	8 

bl 	sc_apjudeţul 	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 civil ă 	eat. 
Nume Prenui1 
5c ţ 1- 

Ofter de stare cz !• . 

Nr. lnregistrare: 116.08.2017 



Data casatoriei: 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva 16  luna 	AUGUST 	anul 	2017 	a fost înregistrat ă  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 JÎTCĂ  VIOREL - NECULAI 
în vârstă  de 	32 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	 DACIA 	 nr70 bl 	sc - ap 	, judetul 	GALAŢ J 

ş i a d-rei(nei) 	 POTERAŞ ANIŞOARA în vârsta de 	35 ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str 	ALEEA PLOPILOR 	nr 
bl Lsc4ap78judeţul 	GALAŢ I 

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 Jegii nu suntîndeplinite. 

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

întemeiază , în termen de lOzile de la afi şarea publicaţiei. 

Ofiţer de stare civiiă  delegat, 
Nume Prenume 

Nr. lnregistrare:/16.08.2017 



Data casatoriei: 26.08.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 16  luna 	AUGUST 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 ENACHE ANDREI - BOGDAN 

în vârstă  de 	35 	ani, cu domiciliulîn 	 TECUCI 

str GHEORGHEPETRAŞCU 	nr56 bl 11 sc 2 a p 30, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 GOGAMIHAELA - LUIZA în vârsta de 	36 ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str 	ANA IPĂTESCU 	nr 	2 

blsc_ap_ iudetul 	GALAŢ I 

În temeiui 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 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 Prenurn 	/ 

scorta  

Nr. lnregistrare: /16.08.2017 



Data casatoriei: 26.08.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civil ă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 16  Iuna 	AUGUST 	anui 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 OPREA SORIN - PETRUŢ  
în vârstă  de 	32 	ani, cu domiciliul în 	 BUCIUMENI 

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

cu domiciliulîn 	 TECUCI 	 str 	VORNICULUI 	 nr 	8 
blscap_judeţul 	GALAŢ I 

În temeiul dispozi ţ iilor art. 285 din Legea nr. 28712009 privind Codul Civii, 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 civil ă delegat, 
Nume Prene 

Scorţ 	, 
Ofier de stare civEJ 

Nr. lnregistrare: /16.08.2017 



Data casatoriei: 27.08.2017 

ROMÂNIA 
JUDETUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civil ă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 17 Iuna 	AUGUST 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 CONSTANTIN SILVIU - CRISTINEL 

în vârstă  de 	34 	ani, cu domiciliul în 	 lVETl 
str GENERAL EREMIA GRIGORESC nr71 7 bl 	sc 	ap -, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	SĂNDICĂ VALERICA- LILIANA 	în vârsta de 	27 ani 

cu domiciliul în 	 IVESTI 	 str GENERALEREMIAGRIGORESCUnr 	146 

bl 	scapjudeţul 	 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 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, 
Nume Prenume . 

Ci 

Nr. lnregistrare: /17.08.2017 



Data casatoriei: 27.08.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi:ziva 17  Iuna 	AUGUST 	anul 	2017 	afostînregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 LAZĂR IONUŢ  - NARCIS 

în vârstă  de 	25 	ani, cu domicijiul în 	 COSMEŞTI 

str 	STADJONULUI 	nr10 bl 	scap_,judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	CIOBANUALICE - MIHAELA în vârsta de 	27 ani 

cu domiciliulîn 	 BOGHICEA 	str 	nr ______ 
blsc_ap_judeţul 	NEAMŢ  

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 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  delegat. 
Nume Prenume - 

Scorta 
- 	tLr d? star.• 	;! 

Nr. lnregistrare: /17.08.2017 



Data casatoriei: 27.08.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi:ziva 17  luna 	AUGUST 	anul 	2017 	afostînregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 DRAGOMIR NICUŞOR - ALIN 

în vârstă  de 	28 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	MUREŞ 	 nr 3B bl 	scapjudetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	TUDOSĂ  IONELA - CRISTINA 	în vârsta de 	26 ani 

cu domiciliulîn 	 TECUCI 	 str 	IDECEMBRIEI9I8 	nr 	135 

bl_TlAsciapl4judeţul 	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 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 civil ă  
Nume Pjju 

Ofter de st-ar. 

Nr. lnregistrare: /17.08.2017 



Data casatoriei: 25.08.201 7 

MÂ RO NIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 17  luna 	AUGUST 
	

anul 	2017 	afostînregistrată  
deciaraţia de căsătorie a d-lui 

	
CHIOSA COSMIN 

în vârstă  de 	23 	ani, cu domiciliul în 
	

TECUCI 

strALEEACĂPITAN GHE.  DECUSEinr 	11 blC€ A sc 3 ap 47, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 CAZAN RAMONA 

	
în vârsta de 	28 ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str 	ALEEACRIZANTEMELOR 	nr 	14 

bl 	scapjudeţul 	GALAŢ I 

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 !egii 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 
Sr 

cdfte r  Ăe s t a  r 

Nr. lnregistrare: /17.08.2017 



Data casatoriei: 27.08.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civil ă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 17  luna 	AUGUST 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 ACHIŢEI DANIEL 

în vârstă  de 	43 	ani, cu domiciliu! în 	 TECUCI 

str 	ALEEAPLOPILOR 	nr 	5 	bI H1 sclap25,judetul 	GALAŢ I 

ş i a d-rei(nei) 	 MISTREANUALINA în vârsta de 	34 ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str 	ALEEA PLOPILOR 	nr 	5 

b! H1sciap9ljudeţul 	GALAŢ ! 

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 suntîndep!inite. 

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 civi1 ă, 1t, 
Nume Prenu. 

Scort 
? srre . 

Nr. lnregistrare: /17.08.2017 



Data casatoriei: 208.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civil ă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 17  luna 	AUGUST 	anui 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 GRĂDINARU CRISTIAN 
în vârstă  de 	32 	ani, cu domiciliul în 	 PEGINEAGA 

str . 	ŞTEFAN CEL MARE 	nr 76 bl ____ sc 	ap -, judetul 	CONSTANŢA 
ş i a d-rei(nei) 	TROFIN MARIANA - MONICA 	în vârsta de 	23 ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str 	SERGENT SEREA 	nr 	2A 
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 legaie, 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 civil ă  delegat, 
Nume Prenume 

fe sr cv d 

Nr. Inregistrare /17 08 2017 



Data casatoriei: 27.08.2017 

ROMÂNIA 
JUI)EŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 17  luna 	AUGUST 	anui 	2017 	a fost înregistrată  

declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 ROSTAŞ  IANCU - ZABAR 

în vârstă  de 	29 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	ALEEA PLOPILOR 	nr 	5 	bl H1 sc 1 ap 25, judetul 	GALAŢ I 

ş i a d-rei(nei) 	 DUMITRIU ANICA- LAURA 	în vârsta de 	23 ani 

Cu domiciliulîn 	 TECUCI 	 str 	ALEEAPLOPILOR 	nr 	5 

blH1 sciap25judeţul 	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 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 afişarea publicaţ iei. 

Ofiţer de stare civilă  de1egat, ,,-
Nume Prenume 

Sc 

	

• 	-, 
Nr. lnregistrare: /17.08.2017 



Data casatoriei: 28.08.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUN[CIPIULUI TECUCI 
- Stare Civil ă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 18 Iuna 	AUGUST 
	

anul 	2017 	afostînregistrată  
declaraţia de căsăl :orie a d-lui 

	
BRĂ ILESCU DORIN 

în vârstă  de 	37 - ani, cu domiciliui în 
	

DEVESEL 

str 
	

nr bl 	- sc 	ap -, judetul 	MEHEDINţ I 

ş i a d-rei(nei) 
	

BOBULETE FLORENÎ INA 	Jn vârsta de 	34 ani 

cu domiciliul În 
	

DEVESEL 	_str 	 nr 

bl 	scap_ judeţul 	MEHEDINŢ  

În temeiul dispoziţiilor 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 Iegale, 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 eivij ă  delegat, 
Nume P, ume 

* 
te  

Nr. Inregistrare: 118.08.2017 	
sf,tere Starp 



Data casatoriei: 31.08.2017 

ROMÂNIA 
JUI)EŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUJ TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi:ziva 21 	luna 	AUGUST 	anul 	2017 	afostînregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 BORŞ  TOADER 

în vârstă  de 	50 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str ALEXANDRU PAPADOPOL CALII nr 8A bl ____ sc - ap 	, judetul 	GALAŢ I 

ş i a d-rei(nei) 	LEAHU MARICICA- DANIELA 	în vârsta de 	47 ani 

Cu domiciliuiîn 	 TECUCI 	 str 	ALEEASĂLCIOAREI 	nr 	3 

blK1 sc3ap44judeţui 	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 suntîndepiinite. 

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. 

Ro 

Ofiţer de stare civil ă  de 
Nume Prenume 

(fe str civ 

Nr. lnregistrare: /21.08.2017 



Data casatoriei: 01.09.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢ f 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civil ă  - 

Astăzi: ziva 22  Iuna 	AUGUST 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 RĂDUCIOIU ALEXANDRU 

în vârstă  de - 29 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

nr 	bl 4 sc 	ap 	, judetul 	GALATI 

	

URINICI MARIANA- MARINELA 	în vârsta de 	29 ani 

CĂLAN 	 kt 	. 	nr 
judeţul 	HUNEDOARA 

str 	 VIDIN 

ş i a d-rei(nei) - 

cu domiciliulîn 
blscap 

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 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 publica ţ iei. 

Ofiţer de stare civil ă  delegat, 
Nume Prenurne 

Nr. lnregistrare: 33939/22.08.201 7 



Data casatoriei: 02.09.2017 

ROMÂNIA 
YUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 23  luna 	AUGUST 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 NECHITA RĂZVAN 

în vârstă  de 	29 	ani, cu domiciiiuiîn 	 TECUCI 

str 	GHE. PETRAŞCU 	nr 	15 bl F sc 3 ap 37, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	HAGIU DANIELA - FLORENTINA 	în vârsta de 	23 ani 

cu domiciliul în 	UMBRĂREŞTI 	str 	lON MINULESCU 	nr 	217 

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 sunt îndeplinite. 

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

întemeiază , în termen de 10 zile de Ia afişarea publicaţiei. 

Nume 

r d ţ  

Nr. lnregistrare: 123.08.2017 



Data casatoriei: 02.09.2017 

ROMÂNIA 
JUI)EŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUT TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 23 luna 	AUGUST 
	

anul 	2017 	afostînregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 

	
IANCU VASILE 

în vârstă  de 	35 	ani, cu domiciiiul în 
	

TECUCI 

str 	MIHAIL KOGALNICANU 	nr 60 bl A2 sc 2 ap 25, judetul 	GALAŢ I 

ş i a d-rei(nei) 	 ALEXE MANUELA 	 în vârsta de 	31 ani 

cu domiciliulîn 	 SURAIA 	 str 	nr 
bl 	scapjudeţul 	VRANCEA 

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 publicaţ iei. 

Ofiţer de stare civilă  delegat, 

els 

F 

G 

Nr. lnregistrare: /23.08.2017 



Data casatoriei: 02.09.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 23  luna 	AUGUST 	anul 	2017 	a fost înregistrat ă  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 ONICA FLORIN 
în vârstă  de 	48 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	FEROVIARILOR 	nr9 	bl ____ Sc 	ap 	, judetu! 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	CERNICABEATRICE - CRISTINAîn vârsta de 	48 ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str 	VICTORIEI 	 nr 	36 
blscapjudeţul 	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 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 civil ă  delegat, 
Numne 

Ofiter 

Nr. Inregistrare: /23.08.2017 



Data casatoriei: 03.09.201 7 

ROMÂNIA 
JT)DEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 24  luna 	AUGUST 	_anul 	2017 	afostînregistrată  
deciaraţia de căsătorie a d-Iui 	 VÂLCU GE ERGIAN - ALEXANDRU 

în vârstă  de 	24 	ani, cu domiciliulîn 
	

TECUCI 

str 	TECUCIUL NOU 	nr 125 bl 	Sc - ap 	, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 ROMAN DIANĂ  - ELENA 

	
învârstade 	21 ani 

cu domiciliulîn 	 TECUCI 	 str BOGDAN PETRICEICU HAŞDEU nr 	3B 

bl 	scap 	judeţul 	GALAŢ I 

În temeiul dispoztţiilor art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul 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 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 Preie 

Nr. lnregistrare: 124.08.2017 	
tVg4 

C 



Data casatoriei: 03.09.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 24  Iuna 	AUGUST 	anul 	2017 	a fost înregistrat ă  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 ALUPEI ALIN - IONUŢ  
în vârstă  de 	24 	ani, cu domiciliulîn 	 COSMEŞTI 

str 	nr 	bl _____Sc 	ap 	, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 ALEXE GEORGIANA 	 în vârsta de 	23 ani 

cu domiciliul în 	 GALAŢ I 	 str 	NICOLAE DELEANU 	nr 	24 

bl 1sc1ap38judeţul 	GALAŢ I 

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

orice persoană  poate face opoziţ ie la această  căsătorie, dacă  are cunoştinţă  de existenţa 

vreunei piedici Iegale, 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 publicaţ iei. 

Czvz(a 

Nr. lriregistrare: /24.08.2017 



Data casatoriei: 03.09.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 24  luna 	AUGUST 	anui 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 TOADER VASILICĂ  
în vârstă  de 	36 	ani, cu domiciliul în 	 MOVILENI 

str 	 ______ nr 	bl ____ Sc - ap -, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 SECIUANA - MARIA în vârsta de 	31 ani 

cu domiciliulîn 	 TECUCI 	 str 	 VĂLENI 	 nr37 

bl 	scapjudeţul 	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 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 delegat, 
Preume 

,,. 

e 
Nr. lnregistrare: /24.08.2017 



Data casatoriei: 07.09.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civil ă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 28  luna 	AUGUST 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 MOCANU RADU - EUGEN 

în vârstă  de 	26 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	ALEX.CELBUN 	nr35A bl ____ Sc - ap 	, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 DÎRSTARIOANA în vârsta de 	25 ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str 	ALEXANDRU CEL BUN 	nr35A 

bl 	scapjudeţul 	GALAŢ I 

În temeiul dispoziţ iilor 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 civil ă  delegat, 

Nr. lnregistrare: /28.08.2017 



Data casatoriei: 08.09.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUN[CIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 29  luna 	AUGUST 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 CORODEANU VALENTIN 

în vârstă  de 	36 	ani, cu domiciliul în TECUCI 

str ALE. CPT. GH. DECUSEARĂ  nr 	2 	bl E1 B sc 1 ap 16, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 HLIZAANA- MARIA 	 în vârsta de 	27 ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str ALE. CĂPITAN GHEORGHE_DECU nr 	2 

bl_ElBsciapl6judeţul 	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 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 1 civilă  delegat, 
Nume 

#Vorac/e dria z a 
er de St7 P 

Nr. Inregistrare: 129.08.2017 



Data casatoriei: 08.09.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civil ă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 29  Iuna 	AUGUST 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 CANTARAGIU MILTIADE 

în vârstă  de 	49 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	MOVILEI 	 nr 	13 bl ____ Sc 	ap 	, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 BUXAICORINA în vârsta de 	46 ani 

cu domiciliulîn 	 TECUCI 	 str 	ALE_ ŞTRANDULUJ 	nr 	19 

bl 14sc1aplljudeţul 	GALAŢ I 

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

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 
	

delegat, 
Numeire 

Nr. lnregistrare: /29.08.2017 



Ofiţer de 
Ni 

i!;iă  delegat, 

r de Str civjC 

Data casatoriei: 09.09.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 30  luna 	AUGUST 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 PURICE SORIN 

în vârstă  de 	21 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	ALE. ŞTRANDULUI 	nr 	2 	bl F1 sc 3 ap 48, judetul 	GALAŢ I 

ş i a d-rei(nei) 	 LUCA ŞTEFANIA - A•NDRA 	în vârsta de 	21 ani 

Cu domiciiiuiîn 	 TECUCI 	 str 	 MILITARI 	 nr 	• 17 

bl 	scapjudeţul 	GALATI 

În temeiul dispozi ţiilor 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 Iegale, ori alte cerinţe ale legii nu suntîndepiinite. 

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

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

Nr. lnregistrare: /30.08.2017 



Data casatoriei: 06.09.2017 

ROMÂNA 	ôm 
î1üe~ 

JUDEŢUL GALAŢI 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 

Stare Civilă  

m~  M-W-ff~~ 

Astăzi: ziva 	31 	luna 
	

AUGUST 
	

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

în vârstă  de 	27 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	TECUCIUNOU 	nr 	19 bl ___ scap,judetul 	GALAŢ I 

ş i a d-rei(nei) 	 GJINI XHULJANA 	 în vârsta de 	26 ani 

cu domiciliul în 	t\\  \J ( 	K..E 	str 	nr 
bl 	scapjieţ1l J 	ALBANIA 

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

orice persoană  poate face opoz ţ ie Ia această  căsă torie, dacă  are cunoştinţă  de existenţa 

vreunei piedici Iegale, ori alte cerin ţe aie legii nu sunt îndeplinite. 

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

întemeiază , în termen de 10 zile de la afişarea publica ţ iei. 

Ofiţer de stare civil ă  de1eg3-
Nume Pfrne .Z 

0fite 

Nr. lnregistrare: 34198/31.08.2017 
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