
Data casatoriei: 19.02.2018 

ROMĂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 	9 	luna 	FEBRUARIE _anui 	2018 • afostînregistrat ă  
deciaraţia de căsătorie a d-Iui • 	 LUPU IONUT 

în vârstă  de 	21 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	 DACIA 	 nr 66 bl ____ Sc 	ap 	, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 SEREA LILIANA 	 în vârsta de 	23 ani 

cu domiciliul în 	DRĂGĂNEŞTI 	str 	nr 
bl 	scap_judeţul 	GALAŢ I 

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

orice persoană  poate face opoztţ 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 civilă  delegat, 
Nume.Prenuîe 

Nr. Inregistrare: /09.02.2018 
	 stlire Civj/ 



Data casatoriei: 24.02.2018 

ROMÂNJA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 	14  luna , FEBRUARIE 	anul 	2018 	a fost înregistrat ă  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 SANDU AURELIAN 

în vârstă  de 	33 	ani, cu domiciliul în 	 TECUC! 

str 	CONSTITUŢ IEI 	nr • 2 	bl ____ scap_,judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 RĂDUŢUFLORINA în vârsta de 	32 ani 

cu domiciliuiîn 	 TECUCI 	 str ANA IPĂTESCU 	nr5 
bl 	sc_ap_judeţul 	GALAŢ I 

Tn temeiui 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 publicaţiei. 

Ofiţer de stare civilă  delegat, 
Nume Peuume 

?Z 

iter de stare civjj 

Nr. lnregistrare /14022018 



Data casatoriei: 26.02.201 8 

ROMÂNIA 
TUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 16  luna 	FEBRUARIE 	anul 	2018 	a fost înregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 STAN VASILE 

în vârstă  de 	61 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	ALE. PLOPILOR 	nr 	4 	bl W2 sc 1 ap 16, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) • 	 CHIFANE MARIA 	 în vârsta de 	49 ani 

cu domiciliul în 	 CERŢEŞTI 	str 	 , nr______ 
blsc_ap_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 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 Ia afişarea publicaţiei. 

Ofiţer de stare civil ă  de1e 
Nume Prenu e 

Nr. lnregistrare: /16.02.2018 



Data casatoriei: 01.03.2018 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

	

Astăzi: ziva 	19  luna 	FEBRUARIE 	anul 	2018 	a fost înregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 ŞoPU LAURENŢ IU 

în vârstă  de 	25 	ani, cu domiciliulîn 	 LUNCAVITA 

str 	STEJARULUI 	nr 10 b! 	sc_ap_,judetul 	TULCEA 

ş i a d-rei(nei) 	DROPOL IRINA-ALEXANDRA 	în vârsta de 	18 ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str 	PAMFIL ŞEICARU 	nr 	29 

blsc_ap_judeţul 	 GALATI 

În temeiul dispozi ţ iilor 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 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 afişarea publica ţ iei. 

Ofiţer de stare civil ă  delegat, 
Nume:Ze 

Nr. lnregistrare: 30808/19.02.2018 	
Ofii e r d 



Data casatoriei: 02.03.2018 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva 20  luna 	FEBRUARIE 	anul 	2018  a fost înregistrat ă  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 BRÂNZEA FLORIN 

în vârstă  de 	41 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	1 DECEMBRIE 1 918 	nr 115 bl A1 B sc 4 ap 49, judetul 	GALAŢ I • 
ş i a d-rei(nei) 	 ROSU GIANINA 	 în vârsta de 	32 ani 

Cu domiciliulîn 	 TECUCI 	 str 	1 DECEMBRIE 1918 	nr 	115 

bl AlBsc4ap49jude ţul 	GALAŢ I 

În temeiul dispozi ţ 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 existen ţa 

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 afişarea publicaţiei. 

Ofiţer de stare civilă  delegat, 
Nume Prenume 

$cort 

Nr. lnregistrare /20 02 2018 
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