
Data casatoriei: 14.12.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 	4 	luna 	DECEMBRIE 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 POPA IONEL 

în vârstă  de 	52 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	MĂRĂŞEŞT! 	nr 23 bl ____ Sc 	ap 	, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 PLAMADĂ  DANIELA 	 în vârsta de 	53 ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str 	MĂRĂŞEŞTI 	 nr 	23 

bl 	scapjudeţul 	GALAŢ I 

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

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

vreunei piedici legale, ori alte cerin ţe ale legii nu 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 starecegat, 

Nr. lnregistrare: /04.12.2017 



Data casatoriei: 18.12.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

	

Astăzi: ziva 	8 	luna 	DECEMBRIE 	anui 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 DRUICĂ  DIDI - FLORIN 

în vârstă  de 	30 	ani, cu domiciliul în 	 TECUC! 

str 	IDECEMBRIE1918 	nr 91 bl AG5sc1ap2,judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 LOVINIONELA în vârsta de 	22 ani 

cu domiciliulîn 	 TECUCI 	 str IDECEMBRIEI9I8 	nr91A 

bl AG5sciap2judeţul 	GALATI 

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 publicaţ iei. 

Ofiţer de stare civilă  de1e ,eo"909'~z,,I 

Nume Prenume 

e 

 

stare civ 

Nr. lnregstrare: 108.12.2017 



Data casatoriei: 27.12.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 15  luna 	DECEMBRIE 	anul 	2017 	a fost înregistrat ă  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 RUSU CĂTĂLIN 

în vârstă  de 	25 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	GHE. PETRAŞCU 	nr 48 bl G2 sc 1 ap 20, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 AVĂDANEI ALEXANDRA 	în vârsta de 	26 ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str 	ALE. ŞTRANDULUI 	nr 	13 

bl 12sc1ap17judeţul 	GALAŢ I 

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

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

vreunei piedici legale, ori alte cerin ţe aie 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 delegat, 
Nuie Pren me 

; 

tQ 

Nr. lnregistrare: /1 5. 1 2.201 7 



Data casatoriei: 28.12.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUN[CIPIULUT TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 18  luna 	DECEMBRIE 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 BOZDOC GABRIEL - SORIN 

în vârstă  de 	31 	ani, cu domiciiiulîn 	 TECUCI 

str 	PLUT.BOGDAN 	nr11 bl ____ Sc 	ap 	, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	GROSUMARIA - MONALISA în vârsta de 	25 ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str 	PLUT. BOGDAN 	nr 	1 1 

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 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 desde1egat, 

ţ J 

Nr. lnregistrare: 118.12.2017 



Data casatoriei: 28.12.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUTCIPIULUI TECUCI 
- Stare Civil ă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 18  Iuna 	DECEMBRIE 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 DRAGQMIR MARIUS - ADRIAN 

în vârstă  de 	28 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	GHE.PETRAŞCU 	nr 	bl T1 sc - ap 40, judetul 	GALAŢ I 

ş i a d-rei(nei) 	 OLARUDANIELA În vârsta de 	29 ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str 	 BRADULUI 	 nr 	8A 

blscapjudeţul 	 GALATI 

În temeiui 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 legale, ori aite 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 eivi1,91e1egat, 

Nr. lnregistrare: /18.12.2017 



Data casatoriei: 28.12.2017 

ROMÂNIA 
JIJDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 18  luna 	DECEMBRIE 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 DĂNILĂ  TOMITĂ  
în vârstă  de 	48 	ani, cu domiciliulîn 	 TECUCI 

str 	IDEC.1918 	nr135A bl T5 sclapl6,judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	COLEACARMEN - MIRELA în vârsta de 	46 ani 

cu domiciliulîn 	 TECUCI 	 str 	1 DEC.1918 	 nr 	135 

bl_TlAsciapl2judeţul 	GALAŢ I 

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

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

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

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

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

sta:ivdelea 
ume 

Nr. lnregistrare: /18.12.2017 



Data casatoriei: 28.12.2017 

ROMÂNIA 
J[JDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 18  Iuna 	DECEMBRIE 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 MASGRAS MARIUS 

în vârstă  de 	28 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	CPT.GHE. DECUSEARĂ 	nr2 -  bl ____ Sc 	ap 	, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 GRIGORAŞ CRISTINA în vârsta de 	22 ani 

cu domiciliulîn 	DRĂGĂNEŞTI 	str 	nr, 
blscapjudeţul 	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 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 j ş e civjI. delegat, 

tf7e 

Nr. nregistrare: /18.12.2017 
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