
Data casatoriei: 15.01.2018 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

	

Astăzi: ziva 	5 	luna 	IANUARIE 
	

anul 	2018 	afostînregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 Fl WNZĂ  COSMIN - GIGI 

în vârstă  de 	33 	ani, cu domiciliul în 
	

TECUCI 

str 	NATALIANEGRU 	nr 12 bl 	- Sc 	ap _, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 NEGRUT OANA 

	
în vârsta de 	28 ani 

cu domiciliulîn 	 FĂLTICENI 	str 	BLD.2GRĂNICERI 	nr 
bl19 sc_ap_judeţul 	SUCEAVA 

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

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 publicaţ iei. 

Ofiţ e cj1 delegat, 
iern1me 

o 	

de stare  civifif 

Nr. lnregistrare: /05.01.2018 



Data casatoriei: 15.01.2018 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

	

Astăzi: ziva 	5 	luna 	IANUARIE 	anul 	2018 	a fost înregistrată  

declaraţia de căsătorie a d-Iui 	 DRĂGUTAN IONUT - CĂTĂLIN 

în vârstă  de 	26 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	NATALIA NEGRU 	nr1 2 bl ____ Sc 	ap -, judetul 	GALAŢ I 

ş i a d-rei(nei) 	BELDIELENUTA - GABRIELA în vârsta de 	ani 

Cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str 	POET DIMITRIE ANGHEL 	nr 	5 

blscapjudeţul 	GALAŢ I 

În temeiul dispoziţiilor art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codui 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 publicaţiei. 

Ofiţer de stare ; 1e1egat, 
Nne 

iv îf 

fzte 

Nr. lnregistrare: /05.01.2018 



Data casatoriei: 18.01.2018 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUT TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

	

Astăzi: ziva 	8 	luna 	IANUARIE 	anul 	2018 a fost înregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 GUIU FLORIN 

în vârstă  de 	55 	ani, cu domiciliulîn 	 TECUCI 

str 	PLEVNEI 

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 existen ţa 

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  d9et 
Nume Prenum 

/ 

Nr. lnregistrare: /08.01.2018 
	 1 srciv/ 

bl sc_ap  

Sc _ ap 	, judetul 	GALATI 

în vârsta de 	35 ani 

str 	 PLEVNEI 	 nr 	17 

judeţul 	GALATI 

ş i a d-rei(nei) -  

cu domiciliul în  

nr 	17 	bl 
KUHN VIORICA 

TECUCI 



Data casatoriei: 19.01.2018 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUN[CIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

	

Astăzi:ziva 	9 	luna 	IANUARIE 	anul 	2018 	afostînregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 VULPE GICU - ADRIAN 

în vârstă  de 	26 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	OCHEŞEŞTI 	nr2A bl ____ Sc - ap _, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	IRIMESCUALICE -  ANAMARIAîn vârsta de 	18 ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str 	FDT.OCHEŞEŞTI 	nr 	2A 

blsc_ap_judeţul 	GALATI 

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 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 stre ciy1 ă  delegat, 
Lume 

Nr. lnregistrare: 109.01.2018 



Of 	- • - ielegat, 

Zumînita 
strr '-iVi( Iï  

Data casatoriei: 20.01.2018 

ROMÂNIA 
JIJI)EŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 	10  Iuna 	IANUARIE 	anul 	2018 	a fost înregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 BĂJENARU MARIAN 

în vârstă  de 	64 	ani, cu domiciliul în 	 GALATI 

str 	BLD. SIDERURGIŞTILOR 	nr 	38 bI M213 sc 3 ap 46, judetul 	GALAŢ I 

ş i a d-rei(nei) 	 CRISTACHE ALICE 	 în vârsta de 	58 ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str 	LIBERTĂŢ II 	 nr 	4C 

bl 	scap_judeţul 	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 1 0 zile de la afişarea publicaţ iei 

Nr. lnregistrare: /10.01.2018 



Data casatoriei: 22.01.2018 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Starc Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 	12  luna 	IANUARIE 	anul 	2018 	a fost înregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 ANGHEL ELISEI 

în vârstă  de 	23 	ani, cu domiciliu! în 	 TECUCI 

str ALEX. LASC. MOLDOVEANU nr 82 bl ____ Sc - ap 	, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 IVAN CAMELIA 	 în vârsta de 	18 ani 

Cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str ALEX. LASC. MOLDOVEANU nr 	82 

bl 	sc_ap__judeţul 	GALAŢ I 

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 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 dc stare gat, 

Nr. lnregistrare:/12.O1.2018 	 . 



Data casatoriei: 26.01.2018 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

1E 

Astăzi: ziva 	16  luna 	IANUARIE 	anul 	2018 	a fost înregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 NEACŞU GHEORGHE 

în vârstă  de 	34 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	ANAIPĂTESCU 	nr 110 bl ____ scap,judetul 	GALAŢ I 

ş i a d-rei(nei) 	MUNTEANU AURA- FELICIA 	în vârsta de 	33 ani 

cu domiciliulîn 	 TECUCI 	 str 	 1 MAI 	 nr 	13 

bI 	scapjudeţul 	 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 cerinţe 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 star ,  
Nume 

Nr. lnregistrare•.  oirr  .2018 



Data casatoriei: 29.01.2018 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRJMĂRIA MUN[CIPIULU[ TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva •19  Iuna 	IANyARIE 	anul 	2018 	a fost înregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 , 	PLEŞCAN COSTEL 

în vârstă  de 	60 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	GHE. PETRAŞCU 	nr 	11 bl 81 sc 5 ap 89, judetul 	• GALAŢ I 

ş i a d-rei(nei) 	 CAHU ELENA 	 în vârsta de • 67 ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str 	• GHE. PETRAŞCU • 	nr 	1 1 

blS1•  sc_apQ... 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 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 publicaţiei. 

Ofiţer de s, ă  delegat, 

Nr. lnregistrare:/19.O1.2018 



Data casatoriei: 02.02.2018 

ROMĂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 23  luna 	IANUARIE 	anul 	2018 	a fost înregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 , BARBU GIGI 

în vârstă  de 	,51 	ani, cu domiciliulîn 	 T,ECUC! 

str 	DUMBRAVAROŞ IE 	nr19 bl 	sc_ap_,judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 NISTORLICA în vârsta de , 30 ani 

cu domiciliul în 	 ŢEPU 	 str 	ŞTEFAN CEL MARE 	nr 	246 

blscap_judeţul 	GALAŢ I 

În temeiul dispoziţiilor 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 arătarea dovezilor pe care se 

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

Ofiţer de stare civilă  delegat, 
Prenum9, 

Luminita 

Nr. lnregistrare:/23.O1.2018 
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