
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUN[CIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

	

Astăzi: ziva 	5 	luna 	APRILIE 	anul 	2017 	a fost înregistrat ă  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 RÎPĂ  IONUŢ  
în vârstă  de 	24 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	NATALIA NEGRU 	nr 21 bl ____ sc 	ap _, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 TĂNASE ESTERA - TABITA 	în vârsta de 	17 ani 

cu domiciliulîn 	 TECUCI 	 str 	ŞTEFAN OCTAVIAN IOSIF nr 	43 

blsc_apjudeţul 	 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 ar ătarea dovezilor pe care se 

întemeiază , în termen de 10 zile de la afi şarea publica ţiei. 

Ofiţer de stare civilă  delegat, 
Nume Pren»me 

	

Nr. Inregistrare: /05.04.2017 	 g 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civil ă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 	7 	luna 	APRILIE 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-Iui 	 VASILACHE IONUŢ  - MARIUS 

în vârstă  de 	28 	ani, cu domiciliulîn 	 TECUCI 

str 	SERGENT SEREA 	nr 	61 bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 CALOEAN ANA - MARIA 	în vârsta de 	25 ani 

cu domiciliulîn 	 TECUCI 	 str 	 FABRICII 	 nr 	10 

bl 	scapjudeţul 	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 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 Prenume 

corţ  
ofir de star 

Nr. lnregistrare: /07.04.2017  
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

	

Astăzi:ziva 	11 	luna 	APRILIE 	anui 	2017 	afostînregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 LUPU COSTEL 

în vârstă  de 	23 	ani, cu domiciliulîn 	 TECUCI 

str 	MIHAILEMINESCU 	nr64A bl ____ sc_ap,judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 CRĂCIUNSAMARA în vârsta de 	20 ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str 	MIHAIL EMINESCU 	nr 	64A 

blsc_ap_judeţul 	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 arătarea dovezilor pe care se 

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

Ofiţer de stare civil ă  
Nume Prenum 

Cră6€ ţ  9toreiJ 	 re 
Ofiţer de sare 

Nr. Inregistrare: 31 494/1 1 .04.201 7 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUN[CIPIULUI TECUCI 
- Stare Civi! ă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi:ziva 11 	Iuna 	APRILIE 	anul 	2017 	afostînregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 CORF EMILIAN 

în vârstă  de 	23 	ani, cu domiciliulîn 	 MATCA 

str 	nr bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 ARITONMAGDA- MIRELA Tn vârsta de 	22 ani 

cu domiciliui în 	 Ţ IGĂNEŞTI 	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 ţie la această  căsătorie, dacă  are cunoştinţă  de existenţa 

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

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

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

Ofiţer de stare civil ă  de1da1 
Nume en 

Nr. lnregistrare: 31495/1 1.04.2017 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva 	12  luna 	APRILIE 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 STAN CORNELIU - VASILE 

în vârstă  de 	38 	ani, cu domiciliulîn 	 TECUCI 

str FUNDĂTURA MIHAIL EMINESCI.nr 	70 bl 	Sc 	ap 	, judetul - 
ş i a d-rei(nei) 	 AZOIŢEI IONELA 	 în vârsta de 

cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str 	MĂLURENI 

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 aie legii nu sunt îndeplinite. 

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

termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei. 

Ofier de stare civilă  delegat, 
rne Prenume 

Nr. lnregistrare:/12.04.2017 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUT TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 13  luna 	APRILIE 	_anul 	2017 	afostînregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 VAS ILACHE ŞTEFAN 

în vârstă  de 	26 	ani, cu domiciiiul în 
	

GALAŢ I 
str 	DR. RĂUTU 	nr 	7 	bl llDsc 2 ap 83, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 IOAN ANA- MARIA 

	
în vârsta de 	23 ani 

cu domiciliulîn 	VALEA MĂRULUI 	str 
	PROF. COSTICĂ  POPOVICI nr 	13 

bl 	sc_ap_judeţul 	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 cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. 

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

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

Ofiţer de stare civi dele 
Nume 1rfi 

CD 

Nr. lnregistrare: 31529/13.04.2017 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi:ziva 14  luna 	APRILIE 	anui 	2017 	afostînreqistrat ă  
declaraţia de căsătorie a d-lui_________ HRISCU BOGDAN - SEBASTIAN 

în vârstă  de 	25 	ani, cu domiciliulîn 
	

TECUCI 

str 	CAPITAN VLAD 	nr 6A  bI 	 sc - ap 	, judetul 	GALAŢ I 

ş i a d-rei(nei) 	FLOREAADRIANA- SABINA 	în vârsta de 	23 ani 

cu domiciliulîn 	 COROD 	 str 	VALEA ŢĂRINII 	nr26 

bl 	scapjudeţul 	 GALAŢ I 

În temeiul dispozi ţiilor 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 faceîn scris, cu ar ătarea dovezilor pe care seîntemeiaz ă , în 

termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei. 

Ofiţer de stare civil ă  delegat, 
Nume Prenume 

Scorţa Iu 
Ofiter de stre c 

Nr. lnregistrare: /14.04.2017 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA M[JNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi:ziva 18  luna 
	

APRILIE 	_anul 	2017 	afostînregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui__________ 	DOBRIN ELISEI 

în vârstă  de 	21 	ani, cu domiciliul în 
	

TECUCI 

str ŞTFAN OGTAVIAN lO$IF nr 	15 bl 	Sc 	ap, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 TOADER LAVINIA 	 în vârsta de 	18 ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str 	FDT. VASILE LUPU 	nr 	8 

bl 	scap_judeţul 	GALATI 

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 suntîndeplinite. 

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 publicaţ iei. 

Ofiţer de stare civilă  delegat, 
Nume Prenume 

rache j4driana 
r de s t a re• c iv i fd 

Nr. lnegistrare: /18.04.2017 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva 20  luna 	APRILIE 	anul 	2017 	a fost înregistrat ă  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 BRAIA DANIEL - VALENTIN 

în vârstă  de 	29 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str GHEORGHEPETRAŞCU  nr1 1 bl 81 sc 3 ap 44, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	VIŞAN ALEXANDRA - CORINA în vârsta de 	24 ani 

cu domiciliulîn 	 TECUCI 	 str 	VASILE ALECSANDRI 	nr2 

blR sclaplljudeţul 	 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 cerinţe ale legii 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 afi şarea publicaţiei. 

Ofiţer de stare civi 
	

gat, 

2~ (Ca  1~ 
	

ïCe 

Nr. lnregistrare: 120.04.2017 
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Data casatoriei: 29.04.2017 

ROMÂNIA 
UDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 20  luna 	APRILIE 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 CROITORU ADRIAN - ROBERT 
în vârstă  de 	24 	ani, cu domiciliul în 	 TECUC•l 

str 	RODNEI 	 nr3 	bl 	scap,judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 BĂDUCUIULIA - MARIA în vârsta de 	22 ani 

cu domiciliulîn 	 TECUCI 	 str 	MATEI BASARAB 	nr 	17B 

blsc_apjudeţul 	GALATI 

În temeiul dispoziiilor 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 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 ivilâ delegat, 
Nume 

riana 
cviCă  

Nr. lnregistrare:J20.04.2017 
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Data casatoriei: 29.04.2017 

ROMÂNIA 
JTJDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA M[JNICIPIULUT TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 20  luna 	APRILIE 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 LOGHINALEX - CĂTĂLIN 

în vârstă  de 	35 	ani, cu domiciliul în 	 BUCUREŞTI 

str 	VOINEASA 	nr50 bl A sc 	ap 6, judetul 	SECTOR3 

ş i a d-rei(nei) 	 LECAVALER!A - ROXANA în vârsta de • 34 ani 

cu domiciliulîn 	 BUCURESTI 	str VOINEASA 	 nr 	50 
bl 	scAap6judeţul . 	SECTOR3 

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 publicaţiei. 

Ofiţer de stare civilă  delegat, 

Nr. lnregistrare: /20.04.2017 



Data casatoriei: 06.05.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 27  Iuna 	APRILIE 	anul 	2017 	a fost înregistrată  

declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 CRĂCIUN IONUŢ  
în vârstă  de 	29 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str ALEEA CĂPITAN GHEORGHE Dl nr 1 OA bl E2B sc 2 ap 28, judetul 	GALAŢ I 

ş i a d-rei(nei) 	PLEŞCANBIANCA - CRISTINAîn vârsta de 	27 ani 

Cu domiciliulîn 	 TECUCI 	 str MUNCITORULUI 	nr 	15 

blscapjudeţul 	 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 Iegale, 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 afi şarea publicaţ iei. 

Ofiţer de stare civilă  del 
Nume Preii 

Nr. lnregistrare: 31722/27.04.2017 



Ofiţer de stare civilă  delegat, 
Nume 

Nr. lnregstrare: 31731/27.04.2017 

Data casatoriei: 06.05.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRJA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi:ziva 27  luna 	APRILIE 	anul 	2017 	afostînregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 DIACONU VASILICĂ  - LAURENTIU 

în vârstă  de 	34 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	AVRAM IANCU 	nr 24 bl 	Sc 	ap 	, judetul 	GALAŢ I 
ş iad-rei(nei)_ 	 VLAD ANAMARIA 

	
învârstade 	24 ani 

cu domiciliul în • 	GEMENELE 	str 	CRIZANTEMELOR 	nr 	42 

bI 	scap 
	

judeţul 	BRĂ ILA 

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

orice persoană  poate face opozitie  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 ar ătarea dovezilor pe care se 

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



Data casatoriei: 07.05.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULU[ TECUCI 
- Stare Civil ă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi:ziva 28  luna 	APRILIE 	anul 	2017 	afostînregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 PINTILIE NICOLAE 

în vârstă  de 	30 	ani, cu domiciliulîn TECUCI 

str GENERAL DAVID PRAPORGES( nr 14 bl ____ Sc 	ap -, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 ZĂNOAGĂ  MARIA 	 în vârsta de 	28 ani 

cu domiciliulîn 	 GALAŢ I 	 str 	OŢELARILOR 	nr17 

blD1 lsc3ap63judeţul 	GALAŢ I 

În temeiul dispozi ţ 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 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  del 
Nume Prenum 

Nr. lnregistrare: 31750/28.04.2017 	 to 
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