Data casatoriei: 12.04.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
PRIMÂRIA MUICIPIULUI TECUCI
- Stare Civil ă -

PUB LICAŢIE
2
APRILIE
luna
Astăzi:ziva
declaraţia de căsătorie a d-lui
ani, cu domiciliul în
în vârstă de
37

anul
2018
DINESCU ADRIAN
TECUCI

afostînregistrată

bl U sc 2 ap 32, judetul
str ALE. VASILE ALECSANDRI nr1
în vârsta de
FILIMONANI Ş OARA
ş i a d-rei(nei)
SIBAREX
MĂRĂŞ EŞTI
str
Cu domiciliul în
VRANCEA
blsc_ap.
judeţul

GALA ŢI
39 ani
nr

4

În temeiul dispoziţiilor art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, repubiicat,
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 ziie de la afişarea publicaţiei.

Ofiţer de starc
Nume]
eee

Nr. lnregistrare: /02.04.2018

c-

Data casatoriei: 13.04.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI
- Stare Civilă -

PUB LICAŢIE
3
APRILIE
Astăzi:ziva
luna
declaraţia de căsătorie a d-lui
în vârstă de
34
ani, cu domiciliulîn
SIRET
str
ş i a d-rei(nei)

afost înregistrată
anul
2018
URSU VASILE
MĂRĂŞ E Ş TI
VRANCEA
nr 69 bl ____ Sc
ap
, judetui
29 ani
CEAUSU ANDREEA - MIHAELA
în vârsta de

cu domiciliulîn
bl
sc_ap_judeţul

TECUCI

str

CĂLUGĂRENI

nr

17

GALA Ţ I

În temeiul dispoziilor art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat,
orice persoan ă poate face opozie la aceast ă căsătorie, dac ă 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 civil ă
Nume Prenum
Scorta I
Ofiter de star
Nr. lnregistrare: /03.04.2018

,•

Data casatoriei: 14.04.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
PRIMĂRIA MUNICIPIULIJI TECUCI
- Stare Civilă -

PUB LICAŢIE
4
APRILIE
Astăzi: ziva
luna
anul
2018 a fost înregistrată
deciaraţia de căsătorie a d-lui
SILION DRAGO Ş - CRISTIAN
în vârstă de
24
ani, cu domiciliulîn
TECUCI
1 DECEMBRIE 1918
GALATI
str
87 bl AG4 sc 2 ap 20, judetul
nr
şi a d-rei(nei)
în vârsta de
21 ani
DOBRE CARMEN - ROXANA
ALE. STRANDULUI
21
TECUCI
cu domiciliulîn
nr
str
blK sc2ap26judeţul
GALATI
În temeiui dispoziţiilor art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat,
orice persoan ă poate face opoziţie la această căsătorie, dacă are cuno ştinţă 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 civi1;,
Nume Prenue
Â

Scor
Ofiter

Nr. Inregistrare: /04.04.2018

de stare civL.

Data casatoriei: 13.04.2018

ROMÂNIA
JUDEŢIJL GALAŢI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI
- Stare Civilă -

PUB LICAŢIE
4
APRILIE
Astăzi: ziva
luna
declaraţia de căsătorie a d-lui în vârstă de
26
ani, cu domiciliulîn
GHICAVODĂ
str
şi a d-rei(nei)

cu domiciliul în
bl
scap_ judeţui

anul
2018 a fost înregistrată
CIORNEI PETRICĂ
TECUCI
GALA Ţ I
nr 8 B bl ____ Sc - ap
, judetul
22 ani
în vârsta de
DINCUŢĂ CRISTINA
TECUCI

STEFAN CEL MARE

str

nr

83

GALATI

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 legale, ori alte cerin ţe aie 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 civil ă delegat,
Nume Prenume
Ssorta
Nr. lnregistrare: /04.04.2018

_4

Ofter de stare civild

Data casatoriei: 15.04.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI
- Stare Civilă -

PUB LICAŢIE
5
Astăzi: ziva
luna
declaraţia de căsătorie a d-lui
în vârstă de

30

APRILIE _anul

2018
LOGHIN ADRIAN
TECUCI

ani, cu domiciliul în

afostînregistrată

1 DEC.1918
str
nr96F bl ____ sc___ap___,judetul
şi a d-rei(nei)
URSACHEINGR!D - ADELINAîn vârsta de

cu domiciliul în
bJsc_ap_judeţul

TECUCI

str

VORNICULUI

GALAŢ I
21 ani
nr

69

GALA Ţ I

În temeiul dispoztţiilor 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.

gfiler de stare ci UÂ delegat,
Nume Pre
3

Nr. lnregistrare: /05.04.2018

M.

Data casatoriei: 15.04.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI
- Stare Civilă -

PUB LICAŢIE
Astăzi: ziva

5

luna

APRILIE

declaraţia de căsătorie a d-lui
în vârstă de

47

anul

a fost înregistrat ă

NECULA TUDOREL

ani, cu domiciliul În

GHE.PETRAŞCU

2018
TECUCI

1, judetul
şi a d-rei(nei)
DUMITRA Ş CUVARINIA - GABRIELAîn vârsta de
GHE.PETRAŞCU
TECUCI
cu domiciliulîn
str
bl_RlAsciapijudeţul
GALAŢ I
str

nr29 bl RIA sc 1 ap

GALA ŢI
49 ani
nr39

Tn 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 c ăsătorie se va face în scris, cu ar ătarea doveziior pe care se
întemeiază , în termen de lOzile de Ia afi şarea publicaţiei.

Ofiţer de stare ci
Num

Nr. lnregistrare: /05.04.2018

,.,....

Data casatoriei: 19.04.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
PRIMĂRIA M[JCIPIULUI TECUCI
- Stare Civilă -

PUBLICAŢIE
APRILIE
Astăzi: ziva
10 luna
2018
anul
a fost înregistrat ă
declaraţia de căsătorie a d-lui
SPENCHIU ROGER - MARIUS
în vârstă de
42
ani, cu domiciliulîn
TECUCI
MIHAILMANOILESCU
str
nr 10 bl ____ sc_ap__,judetul
şi a d-rei(nei)
în vârsta de
PRICOPE MIHAELA
FOCSA
TECUCI
cu domiciliul în
str
bl
sc_ap_judeţul
GALATI

GALA Ţ I
33 ani
nr

37

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 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 civilă delegat
,PEenume
ter e stare

Nr. lnregistrare /10042018

Data casatoriei: 20.04.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI
- Stare Civilă -

PUB LICAŢIE
Astăzi: ziva

10 luna

APRILIE

declaraţia de căsătorie a d-lui
în vârstă de
str

35

2018

a fost înregistrat ă

pANI Ş CLAUDIU

ani, cu domiciliul în

V.ALECSANDRI

şi a d-rei(nei)

anul

TECUCI

nr4
bl Z3 sc 2 ap 11, judetul
FULGERAURA - MARIANA
în vârsta de

cu domiciliul în
bl
sc_ap_ judeţul

COROD

str

SOCULUJ

GALA ŢI
28 ani
nr4

GALATI

În temeiul dispoziţiilor art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat,
orice persoană poate face opoziţie la această căsătorie, dacă are cuno ştinţă de existenţa
vreunei piedici legale, ori alte 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

Nr. lnregistrare: /10.04.2018

jyj» delegat,

Data casatoriei: 21.04.201 8

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
PRJMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI
- Stare Civilă -

PUB LICAŢIE
Astăzi: ziva

11

APRILIE

luna

declaraţia de căsătorie a d-Iui
în vârstă de
str

35

anul

2018

BĂLAN IONUT - DAN

ani, cu domiciliul în

TECUCI

ALE.TEILOR

şi a d-rei(nei)

a fost înregistrat ă

bl Cl sc 1 ap 4, judetul
nr2
BULEANDRĂ MARCELA - MIHAELAîn vârsta de

NICORE ŞTI
cu domiciliulîn
blsc_ap_judeţul
GALAŢ I

str

GALA ŢI
24 ani
nr

În temeiul dispozt ţiilor art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat,
orice persoan ă 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 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 desr&ji1 ă delegat,

M
W
rt erd

t r.

Nr. lnregistrare: /11.04.2018

Data casatoriei: 21.04.201 8

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI
- Stare Civilă -

PUB LICAŢIE
APRILIE

Astăzi: ziva
11
luna
declaraţia de căsătorie a d-Iui
în vârstă de

37

ani, cu domiciliul în

ALE.TEILOR
str
şi a d-rei(nei)

cu domiciliul în
bl C4sc2ap34judeţul

anul

2018

a fost înregistrat ă

GRECU DAN - VALERIU
TECUCI

bl C4 sc 2 ap 35, judetul
nr8
IRIMIADORINA
în vârsta de
ALE. TEILOR
TECUCI
str
GALATI

GALA ŢI
39 ani
nr

8

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 c ăsătorie se va face în scris, cu ar ătarea doveziior pe care se
întemeiază , în termen de 10 zile de la afi şarea publicaţiei.

Ofiţer de stare civil ă delegat,

st

Nr. lnregistrare: 11 1 .04.2018

Data casatoriei: 21 .04.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI
- Stare Civilă -

PUB LICAŢIE
11
APRILIE
Astăzi:ziva
Iuna
anul
2018
afost înregistrată
declaraţia de căsătorie a d-lui
CUCU ROMEO - VALENTIN
în vârstă de
30
ani, cu domiciliulîn
TECUCI
1 MAI
str
ş i a d-rei(nei)

cu domiciliulîn
blscap

nr 23 bl ____ Sc - ap
DONU AURELIA - SONIA
BARCEA
str
judeţul
GALA Ţ I

, judetul
în vârsta de

GALA Ţ I
23 ani
nr

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 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 publicaţiei.

Ofiţer de stare civil ă delegat,
Nume Prenum , /
5cort 7
Ofter de
,

Nr. lnregistrare: /1104.2018

Data casatoriei: 20.04.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
PRIMĂRIA M[JNICIPIULUI TECUCI
- Stare Civilă -

PUB LICAŢIE
12 luna
APRILIE
anul
2018 a fost înregistrată
Astăzi: ziva
declaraţia de căsătorie a d-lui
MITICI VASILE
TECUCI
în vârstă de
33
ani, cu domiciliul în
str POET GRIGORE ALEXANDRESInr 41 bl ____ Sc - ap -, judetul
GALATI
29 ani
în vârsta de
şi a d-rei(nei)
GONCEAR ELENA
cu domiciliulîn
blscapjude ţul

POPESTI

str

nr

IA Ş 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 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 afi şarea publicaţiei.

Ofţe

ţ e civilă delegat,
renume
corta Jufia
fter

Nr. lnregistrare: /12.04.2018

e stre civi( ă

Data casatoriei: 26.04.201 8

ROMÂNIA
JIJDEŢUT GALAŢI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI
- Stare Civilă -

PUBLICAŢIE
16 luna
APRILIE
Astăzi:ziva
declaraţia de căsătorie a d-lui
în vârstă de
46
ani, cu domiciliul în

anul
2018
AXENIE GEORGE
TECUCI

ALEXANDRUCELBUN
str
nr20B bI ____ Sc
şi a d-rei(nei)
MUNTEANUVIORICA
TECUCI
cu domiciliul în
str
blscap_judeţul
GALA Ţ I

ap

afostînregistrată

, judetul
în vârsta de
1 MAI

GALAŢ I
48 ani
nr

11

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 legale, ori alte 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 civil ă delegat,
Nyume

Nr. lnregistrare: /16.04.2018

Data casatoriei: 28.04.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI
- Stare Civilă -

PUB LICAŢIE
Astăzi: ziva

18 luna

APRILIE

anul

declaraţia de că sătorie a d-lui
în vârst ă de

61

2018

a fost înregistrat ă

HÎNCU IONEL
CONSTAN ŢA

ani, cu domiciliulîn

BULEVARDULTOMIS
str
nr 332 bl M1 sc D ap 65, judetul
ş i a d-rei(nei)
POHRIB ELENA- LUCICA
în vârsta de
Cu domiciliulîn

blH1 sciap6ljudeţul

TECUCI

ALEEAPLOPILOR

str

CONSTAN ŢA
44 ani
nr

5

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 ar ătarea dovezilor pe care se

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

Ofiţer de stare civil ă delegat,
Nume Prenume
art
Ofiter de starej

Nr. lnregistrare: /18.04.2018

..

Data casatoriei: 04.05.2018

ROMANIA
JTJDETUL GALATI
PRIM-ARIA MUNICIPIULUI TECUCI
- Stare Civilä -

PUBLICATIE
Astäzi:ziva

24 luna

APRILIE

declaratia de cäsâtorie a d-lui
In vârstã de

38

anul

CU domiciliul In

bisciap27judeuI

afostInregistratâ

TEFAN CATALIN

ani, cu domiciliul in

BRADULUI
str
i a d-rei(nei)

2018

nr

I

TECUCI
bi ____ sc 1 ap 27, judetul

SUSANU EMILIA
TECUCI

In vârsta de
BRADULUI

str

GALATI
37 ani
nr

GALATI

In temeiul dispoziiilor art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat,
once persoanä poate face opozitie la aceastà cäsàtorie, dacâ are cunotinã de existena
vreunei piedici legale, ori alte cerinte ale legii nu suntlndeplinite.
Opunerea la cãsãtorie se va face in scris, cu aràtarea dovezilor pe care se
Intemeiazä, in termen de 10 zile de la afiarea pubIicaiei.

elegat,

Nr. Inregistrare: /24.04.2018

I

Data casatoriel: 04.05.2018

1.

ROMANIA
JUDETUL GALATI
PRIMARTA MUNICIPIIJLUI TECUCI
- Stare Civilá -

iJf

PUBLICAJIE
Astäzi: ziva

24 luna

APRILIE

anul

58

a fost Inregistratä

POPA VASILE

declaratia de cäsätorie a d-Iui
In vârstä de

2018
TULCEA

ani, cu domiciliul In

AGRICULTORI
str
i a d-rei(nei)

nr9A bi ____ scap,judetul
_In vârsta de
NASTASADORINA

domiciliulIn
bi
ap_judetul
sc .

TECUCI

Cu

str

_VLADTEPE

TULCEA
44 ani
nr

30

GALATI

In temeiul dispozitiilor art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat,
once persoana poate face opozitie la aceastà cãsätorie, dacä are cunotintà de existenta
vreunei piedici legale, ori alte ceninte ale legii nu suntIndeplinite.
Opunerea la cäsätorie se va face in scnis, cu arâtarea dovezilor pe care se
Intemeiazà, In termen de 10 zile de la afiarea publicaiei.

Ofiter de stare civilä d
Nume Prenume

Nr. Inregistrare: 31752/24.04.2018

Data casatoriei: 29.04.2018
A

ROMANIA
JUDETUL GALATI
PRIMARIA MUNICIPIULUI TECUCI
- Stare Civila -

PUBLICATIE
Astazi: ziva

19 luna

APRILIE

32

2018

Cl

ani, cu domiciliul in

ALEEATEILOR
str
§i a d-rei(nei)

cu domiciliul in
bI D3 sc 2 ap 24 judetul

a fost inregistrata

LUPAN NECULAI - MIHAI

declaratia de casatorie a d-Iui
in varsta de

anul

5
bI D3 sc 2 ap 24, judetul
nr
in varsta de
CONDRACHE ADRIANA
ALEEATEILOR
TECUCI
str

GALATI
36 ani
nr

GALATI

In temeiul dispozi ~ iilor art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat,
orice persoana poate face opozi ~ ie Ia aceasta casatorie, daca are cuno§tint6 de existenta
vreunei piedici legale, on alte cerinte ale legii nu sunt indeplinite.
Opunerea la casatorie se va face in scris, cu aratarea dovezilor pe care se

intemeiaza, In termen de 10 zile de Ia afi§area publicatiei.

t,
Ofiter de stare civila n
Nume Pren 2 !7
y

Scorta
to X
Ofiter cfe sears
Nr. Inregistrare: /19.04.2018

~F

.

5

