
ROMÂNIA 
JIJDEŢUL GALAŢI 

PRIMÂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva 	3 	luna 	IANUARIE 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
deciaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 VÎRLĂNUŢĂ  IULIAN 

în vârstă  de 	31 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	VÂNĂTORI 	nr • 2 bl ____ Sc - ap -, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 POPA ELENA - ADRIANA 	în vârsta de 	24 ani 

cu domiciliulîn 	 TECUCI 	 str 	PRIMĂVERII 	 nr 	34 
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 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 , îfl termen de 10 zile de la afi şarea publicaţiei. 

OFIŢER DE STARE CIVILĂ  DELEGAT, 
Nume Prenume 
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ROMÂNIA 
JUDEJUL GALAJI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civil ă  - 

PUB LICAŢIE 

	

Astăzi: ziva 	5 	luna 	IANUARIE 	_anul 	2017 	afostînregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 MILE EA IONUŢ  - LUIGI 
în vârstă  de 	33 	ani, cu domiciliui în 

	
TECUCI 

str 	1 DECEMBRIE 1918 	nr 52A bl P2 sc 1 ap 5, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	CHIRIŢĂ  OANA- CRISTINA 

	
în vârsta de 	28 ani 

cu domiciliulîn 	 TECUCI 	 str 
	ALE. VASILEALECSASNDRI nr 

blU sciaplojudeţul 	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 îfl scris, cu ar ătarea dovezilor pe care se 
întemeiază , îfl termen de 10 zile de la afi şarea publicaţiei. 

OFIŢER DE STARE CIVILĂ  DELEGAT, 
Numeeime 

	

Nr. Inregistrare: /05.01.2017 	 fi 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civil ă  - 

PUB LICAŢIE 

	

Astăzi: ziva 	5 	luna 	IANUARIE 
	

anul 	2017 	afostînregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 STR TULAT VASILE - MARIUS 

în vârstă  de 	44 	ani, cu domiciliul în 
	

TECUCI 

str 	ALE. STRANDULUI 	nr 	21 bl K - sc A ap 18, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 ASAFTEI MONICA 

	
în vârsta de 	37 ani 

cu domiciliul în 	 BÎRLAD 	 •str 	GENERALMAGHERU 	nr 	5 

bl05 scBap24judeţul 	VASLUI 

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 afi şarea publicaţ iei. 

OFIŢER DE STARE CIVILA DELEGAT, 
Nume Prhnme 
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ROMÂNIA 
JUI)EŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civil ă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 	12  Iuna 
	

IANUARIE 
	

anul 	2017 	afostînregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 ŢANU ILIE 

în vârstă  de 	48 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	ALEEATEILOR 	nr 	8 	bl C4 sclap23,judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	Ţ IGĂNAŞU DANIELA- CORNELIA 	în vârsta de 	51 ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str 	STEFAN CEL MARE 	nr 	141 
bl 	scapjudeţul 	GALATI 

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 ar ătarea dovezilor pe care se 

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

OFIŢER DE STARE CIVILĂ  DELEGAT, 
Nume Prenume 

Nr. lnregistrare: /12.01.2017 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

	

Astăzi: ziva 	13  luna 	IANUARIE 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 FLOREA BOGDAN - NJCOLAE 

în vârstă  de 	35 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	HRISANTI IONIŢĂ 	nr 	7 	bl 	sc 	ap, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	BOT MIHAELA - GABRIELA 	în vârsta de 	37 ani 

cu domiciliulîn 	 TECUCI 	 str 	1DECEMBRIE1918 	nr 	115 

blAlBsc2ap26judeţul 	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 lOzile de la afi şarea publicaţ iei. 

OFIŢER DE STARE CIVILĂ  DELEGAT, 
Nume Prenume 

Ofite r de sta re 

Nr. lnregistrare: /13.01.2017 
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ROMÂNIA 
JUI)EŢUL GALAŢI 

1RIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

	

Astăzi: ziva 	16  luna 	IANUARIE 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 BOSTAN OVIDIU - LAURENŢ IU 
în vârstă  de 	26 	ani, cu domiciliul în 	 PRIPONEŞTI 
str 	nr 	bl ____ scap,judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	BURUIANĂ  ESTERA- MARIA 	în vârsta de 	24 ani 

cu domiciliulîn 	UMBRĂRESTI 	str 	nr 
bl 	sc_ap__judeţul 	GALATI 

În temeiul dispozi ţ iilor art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, repubiicat, 
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 afi şarea publicaţ iei. 

OFIŢER DE STARE CIVILĂ  DELEGAT, 
Nume Prenume 

Tuorace 4driana 
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ROMÂNIA 
JUDEJJJL GALAJI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

	

Astăzi: ziva 	16  luna 	IANUARIE 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 NEGRU MARIUS - VALENTI 

în vârstă  de 	29 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	VASILECONTA 	nr 	19 bI ____ scap,judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	CONDRACHE GEORGIANA- MĂDĂLINA în vârsta de 	23 ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str 	M. KOGĂLNICEANU 	nr 	60B 

bl A2sc1ap9judeţul 	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 îfl scris, cu arătarea dovezilor pe care se 

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

OFIJER DE STARE CIVILĂ  DELEGAT, 
Nume Pnume 

Nr. lnregistrare: /16.01.2017 
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ROMÂNIA 
JUDEJUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi:ziva 20 luna 	IANUARIE 	anul 	2017 	afostînregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 NICA ION 
în vârstă  de 	59 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 
str 	FOCŞA 	 nr 76A bl ____ sc 	ap 	judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 ZAHARIAVETA 	 în vârsta de 	58 ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str 	 FOCŞA 	 nr 	76 
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 cerinţe 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 afişarea publicaţ iei. 

OFIŢER DE STARE CIVILĂ  D 
Nume Prenume 

$orţa Iufid  
ofiter de stare civil 

Nr. lnregistrare: /20.01.2017 
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