
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

	

Astăzi: ziva 	13  luna 	MARTIE 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
deciaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 FAUR GHEORGHE 

în vârstă  de 	34 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	MIHAIEMINESCU 	nr1 BIS bl ____ sc 	ap -, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	MOLDOVEANUMARIA - CRISTINAîn vârsta de 	21 ani 

cu domiciliulîn 	BRĂHĂSESTI 	str 	nr 
blscapjudeţul 	GALAŢ I 

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

orice persoană  poate face 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 publicaţiei. 

Ofiţer de stare civil ă  delegat, 
Nume Prenurne 

OM 

	

Nr. lnregistrare: /13.03.2017 	
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

	

Astăzi:ziva 	15  luna 	MARTIE 	anui • 2017 	afostînregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 LUPU MARIAN- AUREL 

în vârstă  de 	28 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	MIHAIL EMINESCU 	nr , 64A bl ____ Sc - ap 	, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 CHIRIAC RAMONA 	 în vârsta de 	26 ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str 	MIHAIL EMINESCU 	nr 	64A 

bl 	sc_ap_judeţul 	GALATI 

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

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

vreunei piedici Jegale, ori alte cerin ţe ale !egii nu suntîndeplinite. 

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

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

Ofiţer de stare civilă  
Nume Prenurr 

de stre civiră  
Nr. lnregistrare: /15.03.2017 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PR]MĂRIA MUNTCIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 16  luna 
	

MARTIE 
	

anul 	2017 	afostînregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 DOSCAŞ  PETRU 

în vârstă  de 	26 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 
strCĂPITANGHEORGHEDECUSEi nr 12 bl E2A scl ap 2, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	GHERGHEVIORICA - MARIANAîn vârsta de 	21 ani 

cu domiciliul în 	 IVESTI 	 str GENERAL EREMIA GRIGORESCU nr 1  50 

bl 	scapjudeţul 	GALAŢ I 

În temeiul dispoziţ 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 suntîndeplinite. 

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

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

Ofiţer de stare civil ă  delegat, 
Prenume 

? 

jcor lutia 
f ţ r de Stzre cvit 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 16  luna 	MARTIE 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-Iui 	 DINCĂ  MARIUS 
în vârstă  de 	21 	ani, cu domiciliulîn 	 ŞTEFĂNEŞTII DE JOS 

str 	OLĂNEŞTI 	 nr 	30 bl 	Sc 	ap, judetul 	ILFOV 
ş i a d-rei(nei) 	 CHIRIAC MONICA 	 în vârsta de 	18 ani 

cu domiciliulîn 	 TECUCI 	 str 	FUNDĂTURACUZAVODĂ 	nr 	7A 

bl 	scapjudeţul 	GALAŢ I 

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

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

vreunei piedici legale, ori alte cerin ţe ale legii nu suntîndeplinite. 

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

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

Ofiţer de stare civilă  delegat, 
Nume Prenumt- 

fter de star 

Nr. Inregistrare: /16.03.2017 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 16  luna 	MARTIE 
	

anul 	2017 	afostînregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 TOF ILEANU BOGDAN -ANDREI 

în vârstă  de 	21 	ani, cu domiciliulîn 
	

TECUCI 

str 	MATEI BASARAB 	nr 32 bl - Sc . 	ap 	, judetul 	GALAŢ I 

ş i a d-rei(nei) 	 TURCU MARTA 
	

învârstade 	19 ani 

cu domiciliul în 	 BRĂ ILA 	_str 	 SMÂRDAN 	 nr 	46 

bl 	sc_ap_judeţul 	 BRĂ ILA 

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

orice persoană  poate face opozi ţie la această  căsătorie, dacă  are cunoştinţă  de existenţa 

vreunei piedici legale, ori alte cerin ţe ale legii nu sunt îndeplinite. 

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

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

Ofiţer de stare civil ă  
Nume Prenui 

Scorta  
Ofjer de star cj 

Nr. lnregistrare /16.03.2017 
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ROMÂNIA 
JUI)EŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civil ă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 20  funa 	MARTIE 	anul 	2017 	a fost înregistrat ă  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 ZAHARIA VASILE 

în vârstă  de 	37 	ani, cu domiciliui în 	 TECUCI 

str 	FOCŞA 	nr 76B1S bl 	scap,judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 BALMADĂR ELENA 	 în vârsta de 	31 ani 

cu domiciliulîn 	 TECUCI 	 str 	MIHAILEMINESCU 	nr 	12 

bl 	sc_ap_judeţul 	GALATI 

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

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

vreunei piedici legale, ori alte cerin ţe ale 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 civil ă  delegat, 
Nume Preine 

el- u6ria na 
Ofi,t ] CjVj[ ă  

lit Nr. lnregistrare: /20.03.2017 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUII GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 23  Iuna 	MARTIE 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 DIACONU CRISTI - BUCUREL 

În vârstă  de 	23 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str ALE. VASILE ALECSANDRI nr1 	bl U sc3ap48,judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 RUSU ANDREEA în vârsta de 	25 ani 

cu domiciliul în • 	 MATCA 	 str 	 nr 
bl 	scap 
	

judeţul 	GALAŢ I 

În temeiul dispozi ţiilor a,t 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat, 

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

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

Opunerea la căsătorie se va face îfl 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, 

Nr. lnregistrare: /23.03.2017 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 28  luna 	MARTIE 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 NICULAE NICOLAE - FLORIN 
în vârstă  de 	38 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str ALE. CĂPITAN GHEORGHE DEC nr 	7 	bl H3 sc 3 ap 39, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 PAVEL CORINA 	 în vârsta de 	35 ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str ALE. CĂPITAN GHE. DECUSEARĂ  nr 	7 
bI H3 sc 3 a 39 iudetul 	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 îfl 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 Pirne 

Nr. lnregistrare: /28.03.2017 
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Nr. Inregistrare: /30.03.2017 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva 30  luna 	MARTIE 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 SLAVU MARIN 
în vârstă  de 	41 	ani, cu domiciliul în 	 GRIVIŢA 

str 	nr 	bl ____ Sc - ap 	, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	MIHAILESCUANDREA - RALUCAîn vârsta de 	40 ani 

cu domiciliulîn 	 TECUCI 	 str 	 GLORIEI 	 nr 	IA 

blsc_ap_judeţul 	GALAŢ I 

Ţn 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 îfl scris, cu arătarea dovezilor pe care se 

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

Ofiţer de stare civil ă  delegat, 
Nume Pbnume 



ROMÂNIA 
JUI)EŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civi ă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 30  luna 	MARTIE 	anul 	2017 	afostînregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 CHITIC IONUŢ  - MARIAN 

în vârstă  de 	34 	ani, cu domiciiiul în 	 TECUCI 

str ECATERINA TEODOROIU nrIA bl N1 sc 1 ap 3, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 PRUNĂ MARIA în vârsta de 	29 ani 

cudomiciliulîn 	 SENDRENI 	str 	nr 
bIscapjudeţul 	GALAŢ I 

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

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

vreunei piedici legale, ori alte cerin ţe ale legii nu sunt îndeplinite. 

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

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

Nr. lnregistrare: /30.03.2017 

J 
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