ROMÂNIA
JUDETUL GALAŢI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI
- Stare Civil ă -

PUB LICA ŢIE
Astăzi: ziva

8

Iuna

DECEMBRIE

deciaraţia de căsătorie a d-lui
ani, cu domiciliul în
34
în vârstă de
str
şi a d-rei(nei)
Cu domiciliulîn

anul

2016

a fost înregistrată

POHRIB NELU
MATCA

sc - ap -, judetul
bl
nr
în vârsta de
RĂDULESCUMĂDĂLINA
1 DECEMBRIE 1918
TECUCI
str

blB sc2ap35judeţul

GALAŢI
19 ani
nr96D

GALATI

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 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 CIVILĂ DELGAT,
Nume Prenume
Ro

Nr. lnregistrare: /08.12.2016

Căr6 ă F[ore[a
Ofiper ie sar c

tr

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI
- Stare Civil ă -

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

33

DECEMBRIE

ani, cu domiciliul în

anul
2016
a fost înregistrată
BALAN GHEORGHE - C ĂTĂLIN
TECUCI

NICORE ŞTI
str
nr
64 bl R1 B sc 2 ap 38, judetul
ş i a d-rei(nei)
STAN CRISTINA - ALEXANDRINA
în vârsta de
NICORESTI
TECUCI
cu domiciliul în
str
bl_RlBsc2ap38judeţul
GALAŢ I

GALA Ţ I
28 ani
nr

64

În temeiul dispoziţ iilor art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat,
orice persoană poate face opoziţ ie la această căs ătorie, dac ă 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, îfl termen de 10 zile de la afi şarea publicaţiei.

OFIŢER DE STARE CIVILĂ DELEGAT,
Nume Prenume

Tracie A aiana
Ofiter de stare civi ă
Nr. lnregistrare: /14.12.2016
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ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI
Stare Civilă
-

-

PUB LICAŢIE
Astăzi: ziva

16 luna

DECEMBRIE

declaraţia de căsătorie a d-lui

anul

2016

a fost înregistrată

CHIRI ŢĂ MARIUS

în vârstă de

34
ani, cu domiciliui în
TECUCI
BOBÂLNA
GALA Ţ I
str
nr 30 bl ____ Sc
ap
judetul
ş i a d-rei(nei)
AXENE ANDRADA GEORGIANA
24 ani
în vârsta de
GHEORGHE PETRAŞCU
TECUCI
58
cu domiciliul în
str
nr
bl_A2Asciap 2judeţul
___________
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 Ia căsătorie se va face îfl scris, cu ar ătarea dovezilor pe care se
întemeiază, în termen de 10 zile de la afi şarea publicaţiei.

OFIŢER DE STARE CIVILĂ D
Num
,.

2

i 2

Nr. lnregistrare: 35615/16.12.2016

ţ •2_

/1I~24

EGAT,
ă rb ţ iLortZ
te r de sta

civic ă

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI
- Stare Civil ă -

PUB LICAŢIE
16 luna
DECEMBRIE
anul
2016
a fost înregistrat ă
declaraţia de căsătorie a d-lui
ANI Ţ EI SICFRID - VIOREL
în vârstă de
39
ani, cu domiciliul în
TECUCI
GHEORGHEASACHE
GALAŢ I
5
str
nr
bl ____ scap,judetul
ş i a d-rei(nei)
MIRICĂ VIORICA - VIOLETA
în vârsta de
29 ani
Astăzi: ziva

cu domiciliul în
bl
sc_apjudeţul

TECUCI

str

GHEORGHE ASACHE

nr

5

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 suntîndepiinite.
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 CIVIIĂ DELEGAT,
Nume Prenume

dria n
Nr. lnregistrare: /16.12.2016

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
PRIMĂRIA MI]NICIPIULUI TECUCI
- Stare Civil ă -

PUB LICAŢIE
16 luna
DECEMBRIE
Astăzi: ziva
anul
2016
a fost înregistrat ă
declaraţia de căsătorie a d-lui
SMĂRĂNDOI CĂTĂLIN
în vârstă de
ani, cu domiciliul în
TECUCI
28
MITR. ANDREI ŞAGUNA
GALA Ţ I
6
bl L8 sc 1 ap 3, judetul
str
nr
24 ani
LUNGU VIOLETA
în vârsta de
ş i a d-rei(nei)
cu domiciliul în
sc_ap_judeţul
bl

TECUCI

1 MWAI

str

nr

50

GALAŢ I

În temeiul dispozitiilor 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 îfl scris, cu ar ătarea dovezilor pe care se
întemeiază, îfl termen de 10 zile de la afi şarea publicaţiei.

OFIŢER DE STARE CIVILĂ DELEGAT,
Nume Pteiume
.jdraie 4diana
e civjL
Nr. lnregistrare: /16.12.2016

QP:&.-

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
PRIMÂRIA MUNICIPIULUI TECUCI
- Stare Civil ă -

PUB LICAŢIE
16 luna
DECEMBRIE
Astăzi: ziva
anul
2016
declaraţia de căsătorie a d-lui
RO Ş CA GEORGE
în vârstă de
24
ani, cu domiciliul în
TECUCI

a fost înregistrat ă

ALE. ŞTRANDULUI
str
nr
21 bl K sc 4 ap 66, judetul ş i a d-rei(nei)
STOIAN RAMONA - GEORGIANA
în vârsta de
MATCA
cu domiciliul în
str
bl
scap_judeţul
GALAŢ I

GALATI
24 ani
nr

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 cas ătorie 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

4driana
d
Nr. lnregistrare /16122016

;1-

taie czvzîa

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI
- Stare Civil ă -

PUB LICAŢIE
19 luna
DECEMBRIE
Astăzi: ziva
anul
2016
declaraţia de căsătorie a d-lui
MOCIAN DANIEL
în vârstă de
44
ani, cu domiciliul în
TECUCI
DR. VASILE ILEA
str
ş i a d-rei(nei)

cu domiciliul în
bl
scapjudeţul

a fost înregistrată

nr 20B bI ____ scap,judetul
NACU GABRIELA
în vârsta de
PRIPONESTI
str

GALA Ţ I
46 ani
nr

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 cunoştinţă de existenţa
vreunei piedici Iegale, ori aite cerin ţe ale legii 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 Prenirne
-14driana
Nr. lnregistrare: /19.12.2016

Of it

stare civjf

ROMÂNiA
JUI)EŢUL GALAŢI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI
- Stare Civil ă -

PUB LICAŢIE
Astăzi: ziva

20 luna

DECEMBRIE

declaraţia de căsătorie a d-lui
în vârstă de
str

43

anui

a fost înregistrată

MISTREANU NECULAI
TECUCI

ani, cu domiciliul în

TRANSILVANIEI

2016

nr32 bl LN sc3ap59,judetul

şi a d-rei(nei)

SANDUVASILICA_____în vârsta de

cu domiciliul în
bI
sc_apjudeţul

TECUCI

___

•

str __

CASTELULUI

GALAŢI
41 ani
nr1 1

GALA Ţ 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 exlstenţa
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 afişarea publicaţiei.

OFIŢER DE STARE CIVILĂ DELEGAT,
Nume Prenume

Nr. lnregistrare: 35646/20.12.2016

(OQ.

c.

ROMÂNIA
JUI)EŢUL GALAŢI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI
- Stare Civil ă -

PUBLICAŢIE
Astăzi: ziva

20 luna

DECEMBRIE

str

43

şl a d-rei(nei)
cu domiciliul în
bl
scapjudeţul

a fost înregistrat ă

TECUCI

ani, cu domiciliul în

TRANSILVANIEI

2016

MISTREANU NECULAI

declaraţia de căsătorie a d-lui
în vârstă de

anul

32 bl LN sc 3 ap 59, judetul
nr
SANDUVASILICA _______în vârsta de
TECUCI

În temeiul dispoziţiilor art.

str

____

CASTELULUI

GALAŢI

41

ani
nr

11

GALAŢ I

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 afişarea publicaţiei.

OFIŢER DE STARE CIVJLĂ •[)ELEGAT,
Nume Prenume

Nr. Inregistrare 35646/20 12 2016

Ci

2.i2Qf6

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
PRIMĂRIA M[JN[CIPIULUI TECUCI
- Stare Civil ă -

PUB LICAŢIE
23 luna
Astăzi: ziva
deciaraţia de căsătorie a d-lui

DECEMBRIE

anui
2016
a fost înregistrat ă
VELOV EMANUEL - DĂ NUT
în vârstă de
41
ani, cu domiciliul în
TECUCI
str ALEEA CĂPTITANGHEORGHE nr1 OA bl E2B sc 1 ap 4, judetul
GALA Ţ I
ş i a d-rei(nei)
IFTIMIESILVIA
în vârsta de
36 ani
cu domiciliulîn
blscapjudeţul

COROD

str

TRANDAFIRILOR

nr

31

GALAŢ I

Întemeiul dispoziiilor 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 cerinţe 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 publicaţiei.

OFIŢER DE STARE CIVILĂ DELEGAT,
Nume Prenume

Nr. lnregistrare: /23.12.2016

ROMÂNIA
JIJDEŢUL GALAŢI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI
Stare Civilă
-

-

PUB LICAŢIE
27 luna
DECEMBRIE
anul
2016
a fost înregistrat ă
declaraţia de căsătorie a d-lui
STOIAN CRISTIAN
în vârstă de
25
ani, cu domiciliul în
PRIPONE Ş TI
Astăzi: ziva

str
ş i a d-rei(nei)

GALA Ţ I
nr
bl ____ Sc
ap
judetul
PETCU MIHAELA
în vârsta de
29 ani
str ALEXANDRU LASCAROVMOLDO\Inr
35A
TECUCI
GALA Ţ I
,

cu domiciliul în
bl
sc_apjudeţul

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 publicaţiei.

OFIŢER DE STARE CIVILĂ DELEGAT,
Num :F
e
o
Nr. lnregistrare: /27.12.2016
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