
Data casatoriei: 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civil ă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva 	3 	luna 	MAI 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-Iui 	 OPRIŞAN RAUL - COSMIN 

în vârstă  de 	35 	ani, cu domiciliul în 	 BRĂ ILA 

str 	MILCOV 	nr 	6 	bl H1 sc 1 ap 10 , judetul 	BRĂ ILA 

ş i a d-rei(nei) 	 CONDRUT MARIANA 	 în vârsta de 	35 ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI 	str 	1 D ECEMBRI E 191 8 	nr 
	13 

bl 	sc 	ap 	judeţul 	 GALATI 

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 existenisa 
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 publicaţ iei. 

Ofiţer de stare civilă  d~ 
~ 

Nume Prenum~a~ 
oo 

	

Scot° 	u~~ 
afiţ er are stare civ 

Nr. Inregistrare: /03.05.2017 

o d~ . 



Data casatoriei: 10.05.2017 

ROMANIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva 	4 	luna 	MAI 	anul 	2017 	a fost înregistrat ă  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 TALPALARIU IONUT - CĂTĂLIN 

în vârstă  de 	29 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	ALEEA PLOPILOR 	nr 	5 	bl H1 sc 	ap 40, judetul 	GALATI 

ş i a d-rei(nei) 	 CATANÎ OLESEA 	 în vârsta de 	28 ani 

cu domiciliul în 	 CHIŞ INĂU 	str 	 nr 	91 
bl 	Sc 	ap 30 judeţul 

În temeiul dispozi ţ 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 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 publicaţ iei. 

	

Ofiţer de stare civil" 	_ega 
Nume Pre  

$c®rţ~ 

C?fâker~ rl~ szur~ civi  
Nr. Inregistrare: /04.05.2017 	 ~ 



Data casatoriei: 13.05.2017 

ROMÂNIA 
JIJDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPITJLUI TECUCI 
- Stare Civil ă  - 

PUB LICAŢIE 

	

Astăzi: ziva 	4 	Iuna 	MAI 	anul 	2017 	a fost înregistrat ă  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 DĂMĂCEANU ANDREI — FLORIN 

în vârstă  de 	33 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	1DECEMBRIE19I8 	nr117 bl B1 sclapl4,judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 CHIHAIACRISTINA în vârsta de 	26 ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str 	MIHAI VODĂ 	 nr 	2 

blscapjudeţul 	GALAŢ I 

n 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 arătarea dovezilor pe care se 

întemeiază , în termen de lOzile de la afişarea publicaţiei. 

Ofiţer de stare civil ă  delegat, 
Nume Prenume 

Scorta Ii 	. 
ofiter de star  

	

Nr. lnregstrare: /04.05.2017 	 \-c 	! 



Data casatoriei: 17.052017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

	

Astăzi:ziva 	8 	luna 	MAI 	anul 	2017 	afostînregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui MEREŞANU GEORGICĂ  - ANDREI 

în vârstă  de 	25 	ani, cu domiciliul în 	• 	 TECUCI 

str ECATERINA TEODOROIU nr 65A bl ____ sc 	ap -, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(ne 	 MARTEŞ  LILIANA 	 în vârsta de 	38 ani 

cu domiciliulîn 	 TECUCI 	 str 	ALE.PLOPOILOR 	nr 	5 

bl H1sclap43judeţul 	GALAŢ I 

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 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 de stare civilă  delegat  
Nume Prenume 

Seortc Iufi 
Ofir ds îtare sivi ă  

Nr. lnregistrare: /08.05.2017 



Ofiţer de star 
Nume r 

e)S- 
 d 

Data casatoriei: 20.05.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 	11 	luna 	MAI 
	

anul 	2017 	afostînregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui______________ 	BUGAN NICU 

în vârstă  de 	37 	ani, cu domiciliulîn 
	

TECUCI 

str 	TECUCIUL NOU 	nr 49 bl • 	Sc 	ap 	, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	MEREŞANU IULIANA-  DANIELA 	învârstade 	27 ani 

cu domiciliul în 	 NICOREŞTI 	_str 	 nr_ 
bl 	scap_judeţul 	 GALAf 

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 arătarea dovezilor pe care se 

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

Nr. Inregistrare: 31946/1 1.05.2017 



Nr. lnregistrare: 31944/11.05.2017 

Ofiţer d 
N 

(-'drdbdf  
Ofi)ter. 

CI e 

Data casatoriei: 20.05.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

	

Astăzi: ziva 	11 	luna 	MAI 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 DOBRESCU ANGEL - EDWIN 

în vârstă  de 	25 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str MR.GHEORGHE ŞONŢU nr1 1 bl 	Sc 	ap 	, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 NITUDANIELA 	_ în vârsta de 	25 ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str 	MR. GHEORGHE ŞONŢU 	nr 	11 

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 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. 

blscap  judeţul 	 GALAŢ I 



Data casatoriei: 20.05.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi:ziva 11 	Iuna 
	zm 	anul 	2017 	afostînregistrată  

declaraţia de căsătorie a d-Iui 	 GRIGORE GICĂ  - DACIAN 

în vârstă  de 	32 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	BOBÂLNA 	 nr16 bl ____ scap,judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 • STURZUOANA în vârsta de 	31 ani 

cu domiciliul în 	BRĂHĂSESTI 	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 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 civil ă  
NUI 

pk- 

Nr. Inregistrare: 31945/1 1.05.2017 



Data casatoriei: 20.05.2017 

ROMÂNIA 
JIJDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA M[JNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi:ziva 	11 	luna 	MAI 	anul 	2017 	afostînregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui GHINEA CRISTIAN - IULIAN 
în vârstă  de 	27 	ani, cu domiciliulîn 	 TECUCI 

str GHEORGHEPETRAŞCU nr 11 bl S1 sc__ap,judetul_ 	GALATI 
ş i a d-rei(nei) 	BÎRCU MONICA- DANIELA 	în vârsta de 

	
28 ani 

cu domiciliulîn 	 TECUCI 	 str 	 VIDIN 	 nr 	32 
bl 	scap_judeţul 	GALAŢ J 

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 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 publicaţ iei. 

Ofiţer de stare civi1&  
Num 

Nr. lnregistrare: 31943/11.05.2017 



Data casatoriei: 24.05.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

	

Astăzi:ziva 	15  luna 	MAI 	anul 	2017 	afostînregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-Iui SPÎNU NICUŞOR - CĂTĂLIN 

în vârstă  de 	29 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	DOROBANŢ I 	nr 37 bl ____ Sc 	ap 	, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 DOCA ELENA - CLAUDIA 	în vârsta de 	31 ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str BAYINULUI 	 nr3 
blscapjudeţul 	GALAŢ I 

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

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

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

Opunerea Ia 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 civil ă  delegat, 
Nume Prenume 

	

Nr. lnregistrare: /15.05.2017 	 .,ldriana 
O.îzţer de stare civjfj 



Data casatoriei: 24.05.201 7 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 	15  luna 	MAI 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
deciaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 PINTILIE MARIAN 

în vârstă  de 	44 	ani, cu domiciliul în 	 BRĂ ILA 

str 	ODESSA 	 nrCĂMIN1bI DSPsclap46,judetul 	BRĂ ILA 

ş i a d-rei(nei) 	 DONOSĂ ELENA în vârsta de 	51 ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str GHEORGHEPETRAŞCU 	nr 
blE sc3ap3ljudeţul 	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 face în scris, cu ar ătarea dovezilor pe care se 

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

Nr. nregistrare: /15.05.2017 

Ofiţer de stare civil ă  delegat, 
Nume Prenume 

uf 1  
ivi1a 



Data casatoriei: 24.05.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

	

Astăzi:ziva 	15  luna 	MAI 	anul 	2017 	afostînregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 SIMO DANIEL 

în vârstă  de 	38 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	NICOLAETITULESCU 	nr 	6 	bl ____ scap,judetul 	GALAŢ I 

şi a d-rei(nei) 	 ROMAN MIHAELA 	 în vârsta de 	37 ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str 	NICOLAE TITULESCU 	nr 	6 

blscap_judeţul 	 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 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 la afişarea publicaţiei. 

Ofiţer de stare civil: ă  delegat, 
Nme rurne 

/. 

Se1 

\\Cil 	drjana 

	

Nr. Inregistrare: /15.05.2017 	 e stare 



Data casatoriei: 25.05.2017 

ROMÂNIA 
ŢUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

	

Astăzi:ziva 	16 luna 	MAI 	anul 	2017 	afostînregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui • 	 CIOBANU MAR!AN - ADRIAN 
în vârstă  de 	28 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	EROILOR 	 nr 14 bl ____ scap_,judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	BONTEAANGELA- IONELA 	în vârsta de 	23 ani 

cu domiciliul în 	 GALAŢ I 	 str 	 BLAJ 	 nr 	1 1 
bl 	sc_ap_judeţul 	GALATI 

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 arătarea dovezilor pe care se 
întemeiază , în termen de 10 zile de la afi şarea publicaţiei. 

Ofiţer de stare civil ă  delegat, 
Nme Prenume 

( k( 
] udorac e driana 

	

Nr. lnregistrare: /16.05.2017 	
)fiţer de Stare cvj/ 



Data casatoriei: 25.05.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUN[CIPIULU[ TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi:ziva 	16  luna 	MAI 
	

anul 	2017 	afostînregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 

	
(IŞAN MARIUS - MARIAN 

în vârstă  de 	21 	ani, cu domiciliul în 
	

TECUCI 

str ALEXANDRU LASCAROV MOLD nr 78 bl - Sc - ap _, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 STOICA MARIA 

	
învârstade 	18 ani 

cu domiciliulîn 	VALEASEACĂ 	_str 	 nr 
bl 	sc__ap__judeţul 	 BACĂU 

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 arătarea dovezilor pe care se 

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

Ofiţer de, ţ re civilă  delegat, 

Ale  

Nr. tnregstrare: 116.05.2017 



Data casatoriei: 01.06.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

	

Astăzi: ziva 	22  luna 	MAI 	anu! 	2017 	a fost înregistrat ă  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 ALECSANDRESCU MARIAN 

în vârstă  de 	28 	ani, cu domiciliul în 	 BĂLAN 

str 	1DE. 	 nr68 bl 	sc2apl7,judetul 	HARGHITA 

ş i a d-rei(nei) 	 KOVACSLILI în vârsta de 	25 ani 

cu domiciliulîn 	 TECUCI 	 str 	GHE.PETRAŞCU 	nr 
bl T2sc3ap86judeţul 	GALAŢ I 

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 arătarea dovezilor pe care se 

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

Ofiţer de stare civilă  delegat, 
ülft  

N 	

• 

r lnregistrare /22 05 2017 

de  



Data casatoriei: 02.06.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civil ă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi:ziva 	23  luna 	MAI 	anul 	2017 	afostînregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 HÎNCU DAN 

în vârstă  de 	45 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	M. EMINESCU 	nr 	2 	bl ____ sc _ ap 	, judetui 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	DUMITRESCU NICULINA - STELUŢA 	în vârsta de 	54 ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str 	M. EMINESCU 	nr 	2 

bl 	scap_judeţul 	GALAŢ I 

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

orice persoană  poate face opozie 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 de stare civil ă  delegat, 

Nr. Inregistrare: /23.05.2017 

kre 
92- 



Data casatoriei: 02.06.2017 

ROMÂNIA 
JUI)EJUL GALAJI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civil ă  - 

PUB LICAŢIE 

	

Astăzi:ziva 	23  luna 	MAI 	anul 	2017 	afostînregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 VRÂNCIANU CRISTIAN 

în vârstă  de 	27 	ani, cu domiciliui în 	 TECUCI 

str 	M. KOGĂLNICEANU 	nr 60B bI A sc 2 ap 33, judetul 	GALAŢ I 

cu domiciliul în 
blscap 

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 arătarea dovezilor pe care se 

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

Ofiţer de stare ci 
	

delegat, 
Numo 	e 

Nr. lnregistrare: /23.05.2017 
97g/ 4 

ş i a d-rei(nei)  DĂNILĂ  ANA - MARIA 	 în vârsta de 	25 ani 
TECUCI 	 str 	 BOBÂLNA 	 nr 	21 

judeţui 	GALA 



Data casatoriei: 03.06.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢJJL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi:ziva 24  luna 	MAI 	anul 	2017 	afostînregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 AVRAM CĂTĂLIN - OCTAVIAN 

în vârstă  de 	32 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str ALE. CPT. GHE. DECUSEARĂ  nr 	2 	bl EIB sc 1 ap 7, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	MORARU CORINA - MIHAELA 	în vârsta de 	31 ani 

cu domiciliulîn 	 TECUCI 	 str 	M. EMJNESCU 	nr 	58 

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 în scris, cu arătarea dovezilor pe care se 

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

Ofiţer de s, 	ivilă  delegat, 
N P eime 

are 

Nr. Jnregistrare: /24.05.2017 

pieWpe 2~7 



Data casatoriei: 03.06.2017 

ROMÂNIA 
JUI)EŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civil ă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva 24  luna 	MAI 
	

anul 	2017 	afostînregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 Clî /lPOCA MARIAN - ROBERT 

în vârstă  de 	34 	ani, cu domiciliui în 
	

TECUCI 

str 	STEFAN CEL MARE 	nr 66 bl 
	

Sc 	ap __, judetul 	GALAŢ I 

ş i a d-rei(nef) 	 cÎpu AURELIA 
	

în vârsta de 	26 ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI 	_str 	 FURCENI 	 nr 	78 

bl 	sc_ap__judeţul 	GALAÎI 

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 sunt îndeplinite. 

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

întemeiază , în termen de 10 zile de la afişarea publicaţ iei. 

Nr. lnregistrare: /24.05.2017 

29/72- 

Ofiţer de stare ej 
SN mere 

J. 	 \ 

c 

1egat, 



Data casatoriei: 03.06.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 24  luna 	MAI 	anul 	2017 	a fost înregistrat ă  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 MIHAI IULIAN 

în vârstă  de 	29 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	ALE. COMPLEXULUI 	nr 	1 	bl W1 sc 1 ap 8, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	PLEŞCAN SILVIA - ANDREEA 	în vârsta de 	21 ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str 	ALE. COMPLEXULUI 	nr 
blW1 sciap8judeţul 	GALAŢ I 

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

orice persoană  poate face opozie 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 , întermen de lOzile de la afi şarea publicaţiei. 

Ofiţer de stare civillelegat, 
NumePren(me 

Umjnitc  
are civjrJ 

Nr. lnr istrare: /24.05.2017 ee~- p7 
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Data casatoriei: 03.06.2017 

ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi:ziva 24  luna 	MAI 	anul 	2017 	afostînregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 GOLEA DANIEL - BOGDAN 

în vârstă  de 	27 	ani, cu domiciliuiîn 	 TECUCI 

str 	1 DECEMBRIE1918 	nr117 bl B1 sclap26,judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 SECIUELENA în vârsta de 	22 ani 

Cu domiciliuiîn 	 TECUCI 	 str 1 DECEMBRIE 1918 	nr121 

blB2 sciap7judeţul 	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 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 destare civi1 delegat, 

l'pz  
Nr. l 	• 	 • 	- nregistrare: /24.05.2017 

(wî/,v () 2 

oo 	9/72- 



Data casatoriei: 03.06.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi:ziva 24  luna 	MAI 	anul 	2017 	afostînregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 CROUCHLEY MARTYN THOMAS 

în vârstă  de 	28 ani, cu domiciliulîn 	 MIDDLESBROUGH 
str 25 LOCKWOOD COURT ESTON nr 	bl ____ sc _ ap 	, judetul MAREABRITANIE 

ş i a d-rei(nei) 	 SANDUCĂTĂLINA în vârsta de 	31 ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str 	CONSTITUŢ IEI 	nr 	2 

blsc_apjudeţul 	GALAŢ I 

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

orice persoană  poate face opoziţ ie ta 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 publicaţ iei. 

Ofiţer de stare eiy-i1 ă  delegat, 
Nui€nume 

? 

Nr. lnregistrare: /24.05.2017 

,~ee Pilé7De îlî 
o~ 'oc' */V- 



Data casatoriei: 04.06.201 7 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 25  Iuna 	MAI 	anul 	2017 	a fost înregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 COSTEA IULIAN 

în vârstă  de 	29 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	ALE.TEILOR 	nr1 	bl D1 sclapl9,judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	PLEŞCANCĂTĂLINA - DIANA în vârsta de 	22 ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str 	ALE. ŞTRANDULUI 	nr 	2 

bl F1sc2ap2ljudeţul 	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 , în termen de 10 zile de Ia afi şarea publicaţ iei. 

Ofiţereci1ă  delegat, 
uirume 

é
ât 

Nr. lnregistrare: /25.05.2017 

4/0e/ 
Z7  

o. 
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Nr. Inregistrare: /25.05.2017 

Data casatoriei: 04.06.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civil ă  - 

PUB LICAŢIE 

	

Astăzi: ziva 	25  luna 
	

MAI 
	

anul 	2017 	afostînregistrată  
deciaraţia de căsătorie a d-lui 	 HANDARICI MARIN 

în vârstă  de 	40 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str CPT. GHE. DECUSEARĂ 	nr 	12 bl E2A sc 2 ap 35, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	MITROFAN CARMEN - CERASELA 	în vârsta de 	30 ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str 	VORNICULUI 	 nr 	43 

blscapjudeţul . 	GALAŢ I 

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 arătarea dovezilor pe care se 

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



Data casatoriei: 09.06.2017 

ROMÂNIA 
JTJDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUN[CIPIULUI TECUCI 
- Starc Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi:ziva 29  luna 	MAI 	anul 	2017 	afostînregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 RARINCA MĂGDĂLIN - REMUS 

În vârstă  de 	30 	ani, cu domiciliulîn 	 TECUCI 

str 	ALE.SĂLCIOAREJ 	nr5 	bl K2 sc 1 ap 4, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 ROBUMIHAELA în vârsta de 	28 ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str 	GHEORGHE PETRASCU 	nr 	31 

bl_R2Ascap_Ş judeţul 	GALATI 

În temeiul dispoziţiilor art. 285 din Legea nr. 28712009 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 afişarea publicaţ iei. 

Ofiţer de stare civilă  delegat, 
Nume Premjme 

j4drzafla 
ofl,fjtare cvifa 

Nr. lnregistrare: /29.05.2017 



Data casatoriei: 10.06.2017 

ROMÂNIA 
JUI)EŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

	

Astăzi:ziva 31 	luna 	MAI 	anui 	2017 	afostînregistrată  

declaraţia de căsătorie a d-lui 	 DIACONU DAN - VALENTIN 

în vârstă  de 	33 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	IONPETROVICI 	nr14 bl A4 sc 2 ap 24, judetul 	GALAŢ I 

ş i a d-rei(nei) 	BOSTACĂ GEORGIANA - VALERICAîn vârsta de 	28 ani 

Cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str 	STEFAN CEL MARE 	nr 	95 

blscapjudeţul 	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 în scris, cu arătarea dovezilor pe care se 

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

Ofiţer de stare eivi1ă e1egat, 

Nr. lnregistrare: /31.05.2017 

(29/72- 



Data casatoriei: 10.06.2017 

ROMÂNIA 
JUI)EŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 31 	Iuna 	MAI 	anul 	2017 	a fost înregistrat ă  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 POCRIŞ  MARIUS - ZELCO 

în vârstă  de 	23 	ani, cu domiciliul în TECUCI 

str 	VOINŢEI 	 nr 17 bl ____ sc_ap_,judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	1 LI ES LAVINIA- CORINA- DANA 	în vârsta de 	29 ani 

cu domiciliulîn 	 BAIA MARE 	str 	 OLTENIEI 	 nr 	2A 

blsc_ap44judeţul 	MARAMUREŞ  

În temeiul dispozi ţ 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 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 destare ce1egat, 

Nr. lnregistrare: /31.05.2017 



Data casatoriei: 10.06.2017 

ROMÂNIA 
JUI)EŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civil ă  - 

PUB LICAŢIE 

	

Astăzi:ziva 	31 	Iuna 	MAI 	anul 	2017 	afostînregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 MANTU IONUT - DĂNUŢ  
în vârstă  de 	27 	ani, cu domiciliulîn 	 POPEŞTI - LEORDENI 

DRM. FERMEI 	nr 	IIR hI R 	c 	n 35 iticlfiil . . 	
- 

ş iad-rei(nei)_ 	MILITARUDANIELA - GEORGIANAîn vârsta de 

cu domiciliul în 
	POPEŞTI - LEORDENI 	str 	DRM. FERMEI 

ILFOV 

27 ani 

nr 	116 

str 

bl 8scap35judeţul 
	

ILFOV 

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 Iegii 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 publicaţ iei. 

Ofiţer de stare eivi14e1egat, 
ime 

6 

	 de itare c
ivir  .. 

Nr. Inregistrare: /31.05.2017 
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Data casatoriei: 10.06.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

	

Astăzi:ziva 	31 	luna 	MAI 	anul 	2017 	afostînregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 VRÎNCEANU EDUARD - MARIAN 

în vârstă  de 	27 	ani, cu domiciiiul în 	 TECUCI 

str 	GÂRLEI 	nr23 bl ____ Sc 	ap 	, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 CĂLINANA  -  MARIA în vârsta de 	19 ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str 	 EPURENI 	 nr 	6 

blscap_judeţul 	GALAŢ I 

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

orice persoană  poate face opoziie la această  căsătorie, dacă  are cunoş tinţă  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 afi şarea publicaţ iei. 

Ofiţer de stare 

Nr. lnregistrare: 131.05.2017 	
,. eiew-7~ A 



Data casatoriei: 10.06.2017 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

	

Astăzi: ziva 	31 	luna 	MAI 	anul 	2017 	a fost înregistrat ă  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 STĂNESCU MARIUS - IONEL 

în vârstă  de 	30 	ani, cu domiciliulîn 	 TECUCI 

str 	ALE.SĂLCIOAREI 	nr3 	bl K1 sc 1 ap 8, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 ŞERBANCRISTINA în vârsta de 	30 ani 

cu domiciliul în 	 GHIDIGENI 	str 	GRIGORE VIERU 	nr 	43 

blsc_ap_ judeţul 	GALAŢ I 

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 ar ătarea dovezilor pe care se 

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

Ofiţer de stare civ, nat, 
Pr 

de 

Nr. lnr gistrare: /3 .05.2017 

fo

j7 
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