Data casatoriei: 19.06.2017

ROMANIA
JUDEŢUL GALAŢI
PRIlVIĂ.RIA 1VIUNICIPIULUI TECUCI
- Stare Civilă -

PUBLICAŢIE
IUNIE

Astăzi: ziva

9
Iuna
declaraitia de căsătorie a d-lui
în vârstă de

26

anul

2017

a fost înregistrată

LUNGU ADRIAN - OCTAVIAN
TECUCI

ani, cu domiciliul în

ALE. TEILOR
str
ş i a d-rei(nei)

5
bl D3 sc 1 ap 2, judetul
nr
în vârsta de
MARDARE TINCUTA

cu domiciliul în •
sc
ap
bl

MUNTENI
judeţul

GALATI
25 ani

nr

str
GALATI

În temeiul dispozi ~ iilor art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat,
orice persoan ă poate face opozi ~ ie la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existeni:a
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 civilă delegat,

rrzana
czvtla
Nr. Inregistrare: /09.06.2017

Data casatoriei: 29.06.2017

ROMÂNIA
JUUEŢUL GALAŢI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI
Stare Civilă
-

-

PUB LICAŢIE
19 Iuna
IUNIE
Astăzi:ziva
declaraţia de căsătorie a d-lui________________
în vârstă de
37
ani, cu domiciliul în
I3SEPTEMBRIE
str
ş i a d-rei(nei)

cu domiciliulîn
bl13A sciapi judeţul

nr 4B bl_
SÎRGHE TATIANA
TECUCI

anul
2017
MARCU DANIEL
TECUCI

____

sc
str

ap

a fost înregistrat ă

judetul
în vârsta de
GH. PETRASCU

-,

GALAŢ I
38 ani
nr

50

GALATI

În temeiul dispoziţiilor arL 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat,
orice persoană poate face opoziţie la aceast ă 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 fivil ă delegat,
Nume 4oL
~îR-.e",
Tu.ldnana
oĂ er
Nr. lnregistrare: /19.06.2017

tare cvi1a

Data casatoriei: 29.06.2017

ROMANIA
JUDE Ţ UL GALAŢI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI
- Stare Civilă -

PUBLICAŢIE
Astăzi: ziva
19 luna
declaraţia de căsătorie a d-lui
în vârstă de

29

str
ş i a d-rei(ne) —
cu domiciliul în •
bl
sc
ap

IUNIE

anul
2017
NACU MARIAN
MATCA

ani, cu domiciliul în

nr
bl
sc
LUNGU FLORINA- MONICA
DRĂGĂNEŞTI
judetul
GALATI

ap

a fost înregistrată

, judetul
în vârsta de

GALATI
22 ani

nr

str

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

orice persoană poate face opozi(ie la aceast ă căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa
vreunei piedici legale, ori alte cerin ţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la c ăsătorie 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 P e me
,{~

~ 6drâana
Nr. Inregistrare: /19.06.2017

\c,,,

stare civiCă
j9

Data casatoriei: 01.07.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI
- Stare Civilă -

PUB LICAŢIE
21

IUNIE
afostînregistrată
2017
anul
luna
SUSANU BRUNO - BOGDAN
declaraţia de căsătorie a d-lui
TECUCI
ani, cu domiciliul în
în vârstă de
33
ALE.EGALITĂŢII
GALAŢI
bl A1 sc 2 ap 40, judetul
nr1
str
23 ani
în vârsta de
CIOTANDRA-NICOLETA
ş i a d-rei(nei)
Astăzi:ziva

COSMESTI
cu domiciliulîn
GALATI
blscapjudeţul

str

nr_

În temeiul dispoziţ iilor art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat,
orice persoan ă 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 publicaţiei.

Ofiţer de stare civil ă delegat,
Nume renume
S-acIie 4diana
c[e stare civi( ă

Nr. Inregistrare: /21.06.2017

Data casatoriei: 01.07.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI
- Stare Civilă -

PUB LICAŢIE
21
IUNIE
Astăzi:ziva
luna
declaraţia de căsătorie a d-lui
în vârstă de
29
ani, cu domiciliul în
1DECEMBRIE1918
str
ş i a d-rei(nei)

cu domiciliulîn
bl S2sc2ap28judeţul

anui
2017
PĂMTNT COSMIN

afostînregistrată

TECUCI

nr131 bl T3 sc 2 ap 23, judetul
VIZITIUMARIANA
în vârsta de
ALE.VALECSANDRI
TECUCI
str

GALA ŢI
29 ani
nr

3

GALAŢ I

Tn 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 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 delegat,
Nume Prenurne

c[ria n a
are civi(ă
Nr. Inregistrare: /21.06.2017

Data casatoriei: 02.07.2017

ROMÂNIA
JUDE Ţ UL GALAŢI
PRIMĂRJA M[JNICIPIULUI TECUCI
- Stare Civilă -

PUB LICAŢIE
Astăzi: ziva

22 luna

IUNIE

declaraţia de căsătorie a d-Iui
în vârstă de

26

cu domiciliulîn
bl
scapjudeţul

2017

a fost înregistrată

FULGER IONUŢ
COROD

ani, cu domiciliui în

SCOLII
str
şi a d-rei(nei)

ariui

bl
nr8
AURICĂ TABITA
TECUCI

Sc - ap

str

, judetul
în vârsta de
TRAIAN

•GALA ŢI
26 ani
nr

3B

GALAŢ I

În temeiul dispoziţiilor art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat,
orice persoan ă 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 ar ătarea dovezilor pe care se
întemeiază , în termen de 10 zile de la afi şarea publicaţiei.

Ofiţer de stai•e civilă delegat,
Nume iJrejwme

Ludorad,.iana
Ofiţ

L1(j/j

Nr. lnregistrare: /22.06.2017

Data casatoriei: 02.07.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
PRIMĂRIA MUNTCIPIULUI TECUCI
- Stare Civilă -

PUBLICAŢIE
22 Iuna
IUNIE
Astăzi:ziva
declaraţia de căsătorie a d-lui
în vârstă de
50 ani, cu domiciliul în
str
ş i a d-rei(nei)
cu domiciliulîn
bl
sc_ap_judeţul

2017
anul
POPA VASILE
LlETl

bl
nr
sc _ ap
CARCIGAIOANA
TECUCI
str
GALAŢ I

afostînregistrată

, judetul
în vârsta de
DUZILOR

GALA ŢI

51

ani
nr13

În temeiul dispoziiilor art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat,
orice persoană poate face opoziie la aceast ă 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 stai•e cii1 ă delegat,
NumePre ţrfe

TLdiacIeia na
Nr. Inregstrare: 122.06.2017

O_fi ţ e , Je sta r ci.i1ă

Data casatoriei: 03.07.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI
- Stare Civil ă -

PUBLICAŢIE
23 luna
IUNIE
Astăzi: ziva
declaraţia de căsătorie a d-lui______________
în vârstă de

26

2017
anul
AVRAM FLORIN

afostînregistrată

TECUCI

ani, cu domiciliulîn

ŞTEFAN CEL MARE
nr 86 bl - - sc
ap __, judetul
str
învârstade
CANTARAGIU SAVIANA -IONELA
ş i a d-rei(nei)

cu domiciliul în
sc_ap_judeţul
bI

TECUCI

_str

COSTACHENEGRI

GALA Ţ I
21 ani
nr

15

GALA Ţ I

În temeiul dispoziţiilor art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codui Civil, republicat,
orice persoan ă 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 publicaţiei.

Ofiţer de stare civi1â delegat,

de stare

Nr. lnregistrare: /23.06.2017

Ci1j[j

Data casatoriei: 03.07.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
PRJMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI
- Stare Civil ă -

PUBLICAŢIE
Astăzi:ziva

23 luna

IUNIE

declaraţia de căsătorie a d-lui
în vârstă de

31

2017
anul
afostînregistrată
ALEXE VALERIU - MIHAI

ani, cu domiciliulîn

TECUCI

PLUT. BOGDAN
str
nr 34A bl
sc - ap -, judetul
ş i a d-rei(nei)
SAVA DANIELA - ANDREEA
în vârsta de
NICOLAE DELEANU
GALAŢ I
cu domiciliul în
str
blF sciap9judeţul
GALAŢ I

GALA Ţ I
25 ani
nr

30

În temeiul dispoziţiilor art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat,
orice persoan ă 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 Ia afi şarea publicaţiei.

Ofiţer de stare civi1d1egat,
Il

lie

Nr. lnregistrare: /23.06.2017

Data casatoriei: 06.07.2017

ROMÂNIA
JUDBŢUL GALAŢI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI
- Stare Civil ă -

PUBLICAŢIE
26 Iuna
IUNIE
Astăzi:ziva
declaraţia de căsătorie a d-lui
ani, cu domiciiiul în
în vârstă de
32

anul
2017
DOBRICĂ VIRGIL
TECUCI

afostînregistrat ă

1 DEC.1918
str
ş iad-rei(nei)_

nr 127 bl A413 sc 2 ap 32, judetul
în vârsta de
BURUIAN IRINA

cu domiciliul în
blscap

ORHEI
str___
REP. MOLDOVA

judeţul

GALAŢ I
26 ani
[111

În temeiul dispoziţ iilor ar[. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat,
orice persoan ă poate face opoztţie la această căs ătorie, 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 lOzile de la afi şarea publicaţiei.

Ofiţer de stare civil ă 1egat,
Nunu

Nr. lnregistrare: /26.06.2017

ZI

Data casatoriei: 07.07.2017

ROMÂNIA
JUDETUL GALATI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI
- Stare Civilă -

PUBLICAŢIE
27 iuna
IUNIE
Astăzi: ziva
anul
2017
a fost înregistrată
declaraţia de căsătorie a d-lui
GRECU PANAITE - COSTEL
în vârstă de
31
ani, cu domiciiiul în
TECUCI
ALEEA
CPT.
GHEORGHE
DECU
5
GALAŢ I
str
nr
bl H2 sc 2 ap 23, judetul
şi a d-rei(nei) NEAGU CORNELIA
în vârsta de
27 ani
MECANIZATORILOR
PECHEA
11
cu domiciliulîn
str
nr
bl
scap
judeţul
GALAŢ I
În temeiul dispoziţiilor art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat,
orice persoan ă poate face opoziţie la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa
vreunei piedici legale, ori alte cerinţe aie legii nu suntîndeplinite.
Opunerea ia căsătorie se va face în scris, cu ar ătarea dovezilor pe care se
întemeiază , în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

Ofiţer

Nr. lnregistrare: 32657127.06.201 7

Data casatoriei: 07.07.2017

ROMÂNIA
JUDEŢTJL GALAŢI
PRIMĂRIA MUN[CIPIULUJ TECUCI
- Stare Civilă -

PUB LICAŢIE
Astăzi:ziva

27 luna

IUNIE

declaraţia de căsătorie a d-lui
în vârst ă de

26

anul

2017

afostînregistrat ă

COSTEA ADRIAN - CRISTI
COSME Ş TI

ani, cu domicîliul în

IZVOARELOR
bl
sc
, judetul
str
nr1
ap
ş i a d-rei(nei)
REBEGEAALEXANDRA-AURAîn vârsta de

cu domiciliulîn
bl
scapjudeţul

TECUCI

1 DECEMBRIE 1918

str

GALAŢI
26 ani
nr19

GALA Ţ I

În temeiul dispoziţiilor art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat,
orice persoan ă poate face opoziţie la această căsătorie, dacă are cuno ştinţă de existenţa
vreunei piedici legale, ori alte cerin ţe ale Iegii nu suntîndeplinite.
Opunerea la c ăsătorie 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 civilă delegat,
Nume Prenume

dria n a
Nr. lnregistrare: /27.06.2017

Ofiter de

t a re civjf

Data casatoriei: 07.07.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUT TECUCI
Stare Civilă
-

-

PUB LICAŢIE
27 luna
Astăzi: ziva
declaraţia de căsătorie a d-lui
în vârstă de

36

str
şi a d-rei(nei)

IUNIE

anul
2017
Ş ERBAN VASILICĂ

ani, cu domiciliulîn

a fost înregistrată

NICORESTI

nr
bl
sc
ap
judetul
GOLATRAMONA - MĂDĂLINAîn vârsta de

cu domiciliulîn
bl_TlAsc3ap29judeţul

,

TECUCI

1 DECEMBRIE 1918

str

•

GALA Ţ I

26 ani
nr135

GALAŢI

Tn 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 suntîndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu ar ătarea dovezilor pe care se
întemeiază , în termen de lOzile de la afi şarea publicaţiei.

Ofier de stare civil ă delegat,
Nume Prenie

~

7-ù
Nr. lnregistrare: /27.06.2017

W
,

°fzt

re

Data casatoriei: 08.07.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI
- Stare Civilă -

PUBLICAŢIE
Astăzi:ziva

28 luna

IUNIE

declaraţia de căsătorie a d-lui
în vârstă de

32

anul

cu domiciliulîn
bl
scapjudeţul

afost înregistrată

MARIN ALEXANDRU - IULIAN

ani, cu domiciliul în

ANAIPĂTESCU
str
şi a d-rei(nei)

2017
TECUCI

nr
14 bl_
CATANĂ ALINA

sc

TECUCI

str

ap

, judetul
în vârsta de

GALAŢ I
27 ani

CONSTANTIN BRÂNCOVEANU

nr

7

GALA Ţ 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 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 publicaţiei.

Ofiţer de st

civi
ciVW

S

Nr. lnregistrare: 32685/28.06.2017

Q

re c

Data casatoriei: 08.07.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI
- Stare Civilă -

PUBLICAŢIE
28 luna
IUNIE
a fost înregistrat ă
anul
2017
Astăzi: ziva
CRISTIAN IONU Ţ - REMUS
declaraţia de căsătorie a d-lui
TECUCI
ani, cu domiciliul în
în vârstă de
29
GHEORGHE PETRA ŞCU
GALAŢ I
nr 31 bl R2A sc 5 ap 96, judetul
str
30 ani
în vârsta de
MORARU ALEXANDRA
şi a d-rei(nei)
cu domiciliul în
bl_R2Asc5ap96 judeţul

TECUCI

GHEORGHE PETRAŞCU

str

nr

31

GALA Ţ I

În temeiul dispozîţiilor art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat,
orice persoan ă 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 publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă de1eg
Nume

Nr. lnregistrare: 32683/28.06.2017
e
CjZ:,.

Data casatoriei: 08.07.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
PRIMĂRIA MJJNTCIPIULUT TECUCI
- Stare Civilă -

PUB LICAŢIE
28 luna
IUNIE
Astăzi: ziva
anul
2017
a fost înregistrată
declaraţia de căsătorie a d-lui
OPRESCU VALENTIN
în vârstă de
29
ani, cu domiciliulîn
POARTAALBĂ
LALELELOR
str
8
nr
CONSTAN ŢA
bl 27 sc
ap 3, judetul
şi a d-rei(nei)
GRIGORE RODICA- SIMONA
în vârsta de
27 ani
ŞTEFAN OCTAVIAN IOSIF
TECUCI
6
cu domiciliul în
str
nr
bl
scapjudeţul
GALA Ţ I
Tn 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 cerinţe ale legii nu suntîndeplinite.
Opunerea la căsă torie se va face în scris, cu ar ătarea dovezilor pe care se
întemeiază , în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

rW

Ofiţer desta
Num

Nr. lnregistrare: 32684/28.06.2017

Data casatoriei: 09.07.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI
- Stare Civilă -

PUB LICAŢIE
30 luna
IUNIE
Astăzi:ziva
anul
2017
afost înregistrat ă
declaraţia de căsătorie a d-lui
LEPU Ş TEANU ALEXANDRU
în vârstă de
28
ani, cu domiciliul în
TECUCI
ALEEATEILOR
str
2
nr
bl Cl sc 1 ap 16. iudetul
GALATI
şi a d-rei(nei)
ENE SIMONA
învârstade
28 ani
ALEEA SĂLCIOAREI
TECUCI
cu domiciliul în
str
nr
bl12 sciap9judeţul
GALATI
În temeiul dispozi ţ iîlor art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat,
orice persoan ă 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 afişarea publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă del
NumePrenume

119
.1,. \

d

Nr. lnregstrare: 32716/30.06.201 7

Cj,

Zia

Data casatoriei: 04.07.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI
- Stare Civil ă -

PUB LICAŢIE
Astăzi: ziva

IUNIE

30 luna

POLOVRAGI

44 ani, cu domiciliul în

str
ş i a d-rei(nei)

sc_ap
bl
nr
PĂTRA Ş CULĂCRĂMIOARA

cu domiciliul în
blsc_ap_judeţul

a fost înregistrat ă

GIURGIUVEANU DANIEL

declaraţia de căsătorie a d-lui
în vârstă de

2017

anui

TECUCI

..,judetui_
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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 ar ătarea dovezilor pe care se
întemeiază , în termen de 10 zile de la afiş area publicaţiei.

Ofiţer de stare civil ă delegat,
Nume Prny1
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