
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAJI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

	

Astăzi: ziva 	1 	luna 	NOIEMBRIE 	anul 	2016 	a fost înregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 PÎRVU CRISTINEL 

în vârstă  de 	28 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	0E)AIA 	 nr 	5 	bl ____ Sc 	ap 	judetul 	GALAŢ I •  

ş i a d-rei(nei) 	PĂ ILĂ  NARCISA - ADELINA 	în vârsta de 	18 ani 

cu domiciliulîn 	 TECUCI 	 str 	1 DEC.1918 	 nr 	135A 

blT5 sc4ap56judeţul 	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 suntîndeplinite. 

Opunerea la căsătorie se va face îfl scris, cu ar ătarea dovezilor pe care se 

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

OFIŢER DE 5TARE CLDELEGAT, 

.s. 

	

Nr. lnregistrare:lO1.11.2016 	A 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 	1 	luna 	NOIEMBRIE 	anul 	2016 	a fost înregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 VEDE MARIUS 

în vârstă  de 	33 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str ALE.CPT.GHE.DECUSEARĂ  nr 	9 	bI E3 sclapl2,judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 CRUCIANU GEORGIANA 	în vârsta de 	29 ani 

cu domiciliulîn 	 GOHOR 	str 	nr 
bl 	scapjudeţul 	GALAŢ I 

În temeiul dispoziţ 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 cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. 

Opunerea Ia căsătorie se va face îfl scris, cu arătarea dovezilor pe care se 

întemeiază , îfl termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei. 

OFIŢER DE STARE CIVILĂ  DELEGAT, 
Nume Prenume 

, • s Js . ,V 

rcfe 
efe stare 

Nr. nregistrare: /01.11.2016  



ROMÂNIA 
JTJI)EŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civil ă  - 

PUBLICAŢIE 

	

Astăzi: ziva 	2 	luna 	NOIEMBRIE 	anul 	2016 	a fost înregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	PREUŢESCU GEORGIAN - LAURENŢ IU 

în vârstă  de 	25 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	 JZVOR 	 nr 	18 bl 	Sc 	ao 	• iudetul 	GALATI 
ş i a d-rei(nei) - 	PAVEL MIHAELA - FLORINA 

	
în vârsta de 	25 ani 

cu domiciiiul în • 	 TECUCI 	 str 
	SGSEREA 	 nr 	8A 

bl 	scap 
	

judeţul 	GALATI 

În temeiul dispozi ţ iilor art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civii, 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 îfl scris, cu ar ătarea dovezilor pe care se 

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

OFIŢER DE STARE 
	

DELEGAT, 

- 

ter fe Stare 
CiVj(ă  

Sigwb 

	

Nr. lnrestrare:/O2.11.2O16 	 lui 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civil ă  - 

PUB LICAŢIE 

	

Astăzi: ziva 	3 	luna 	NOIEMBRIE 	anui 	2016 	a fost înregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 GRECU TONI - IONEL 
în vârstă  de 	24 	ani, cu domiciliui în 	 TECUCI 

str 	FABRICII 	 nr 	9 bl ____ sc_ap_,judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	TLJLEARCĂ ECATERINA - VERONICAîn vârsta de 	24 ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str 	 FABRICII 	 nr 	9 

blsc_ap__judeţul 	GALATI 

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 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  DELEG. 
Nume Prenume 

Scr 
Ofiter ds sare civi de 

Nr. Inregistrare: /03.1 1.2016 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TBCUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

	

Astăzi: ziva 	3 	Iuna 	NOIEMBRIE 	anul 	2016 	a fost înregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 ANDRĂSESCU VIOREL 

în vârstă  de 	29 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	MALULUI 	 nr 18A bl ____ scap,judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 CRĂCIUN MIHAELA 	 în vârsta de 	27 ani 

cu domiciliulîn 	 CHISCANI 	str 	NOIANULUI 	 nr 	21 

bl 	sc_ap_judeţul 	BRĂ ILA 

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 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 publicaţ iei. 

OFIŢER DE STARI 
	

DELEGAT, 
Nume 

\ 

idoracIe Adriana 

	

Nr. Inregistrare: /03.11.2016 
	 Ofiter cfe starc civif 

b- 



ROMÂNIA 
JUI)EŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 	8 	Iuna 	NOIEMBRIE 
	

anul 	2016 	afostînregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 DRAGOI\ IIR JONUT - CĂTĂLIN 

în vârstă  de 	32 	ani, cu domiciliul în 
	

TECUCJ 

str 	1DEC.1918 	nr 117 bl B1 sc I ap 20, judetul 	GALATI 
ş i a d-rei(nei) 	 DODU LONA - OANA 

	
în vârsta de 	34 ani 

cu domiciliulîn 	 TECUCI 	 str ALE. CPT. GHE. DECUSEARĂ  nr ANL1 

bJ 	sc4ap49judeţul 	GALAŢ I 

În temeiul dispoziţ 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 cerinţe 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 afişarea publicaţiei. 

OFIŢER DE STARE 
NuJ 

ILA DELEGAT, 

---- 

Nr. lnregistrare: /08.11.2016 
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