
Data casatoriei: 17.03.2018 

ROMÂNIA 
J[JDEJUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva 	7 	luna 	MARTIE 	anul 	2018 a fost înregistrată  
declaraţia de căsă torie a d-lui 	 IFTIMIE MARIAN 

în vârstă  de 	36 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	1 DECEMBRIE 1918 	nr 91A bl AG5 sc 1 ap 17, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 TUCHILU$ LUMINI ŢA 	 în vârsta de 	26 ani 

cu domiciliul în 	DRĂGĂNESTI 	str 	nr 
bl 	sc_ap_judeţul 	GALAŢ I 

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

orice persoan ă  poate face opoziţie la această  căsă torie, dacă  are cunoştinţă  de existen ţa 

vreunei piedici legale, ori aite 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  del 
Nume Prenuj 

de st xl 
Nr. lnregistrare: /07.03.2018 



Data casatoriei: 26.03.2018 

ROMÂNIA 
JUI)EŢUL GALAŢI 

PRIMÂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 	16  luna 	MARTIE 	anul 	2018 a fost înregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 ŢUGUI IONEL 

în vârstă  de 	39 	ani, cu domiciliulîn 	 TECUCI 

str 	PETRU RAREŞ 	nr 22 bI 	Sc - ap 	, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 FRrNCU OANA 	 în vârsta de 	37 ani 

cu domiciliulîn 	 TECUCI 	 str 	NICORESTI 	 nr 	6 

bl 	scapjude ţul 	GALAŢ I 

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

orice persoan ă  poate face opoziţ ie 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 publicaţ iei. 

Ofiţer de stare civilă  delegat, 
Nume Prenume 

corta lufia  
ter ds sars civiCd 

Nr. lriregistrare: /16.03.2018 



Data casatoriei: 30.03.201 8 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUN[CIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 20  luna 	MARTIE 	anul 	2018 	a fost înregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui STERIAN DANIEL - CĂTĂLIN 
în vârstă  de 	36 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str GHEORGHE PETRAŞCU nr 77 bl ____ Sc 	ap 	, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	CARP ANDREEA - IONELIA 	în vârsta de 	22 ani 

cu domiciliulîn 	NEGRILEŞTI 	str 	nr 
bl 	scapjudeţul 	GALATI 

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 10 zile de la afi şarea publicaţ iei. 

Ofiţer de stare civilă  delegat, 
nume 

Nr. lnregistrare: /20.03.2018 



Data casatoriei: 30.03.2018 

ROMĂNIA 
IUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 20  Iuna 	MARTIE 	anul 	2018 	a fost înregistrat ă  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 BALAN IOAN 
în vârstă  de 	61 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	FDT.FURCENI 	nr6 	bI ____ Sc 	ap 	, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 FARCASLENUŢA în vârsta de 	56 ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str FDT. FURCENI 	nr 	6 
bl 	scapjudeţul 	GALATI 

În temeiul dispoziţiilor art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul CiviI, 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 10 zile de la afi şarea publicaţ iei. 

Ofiţer de stare ciyilă  delegat, 

- -r  

.. 

CfV •(ă  
Nr. lnregistrare: /20.03.2018 



Data casatoriei: 08.04.2018 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA M(]NICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 29  luna 	MARTIE 	anul 	2018 	a fost înregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	 BOSTAN ADRIAN - MIHAI 

în vârstă  de 	28 	ani, cu domiciliul în 	 IAŞ I 

str 	PROF.IONPAUL 	nr7 	bl 338 sc B ap 17, judetul 	IAŞ I 
ş i a d-rei(nei) 	SÎRBUCRISTINA-_LĂCRĂMIOARAîn vârsta de 	27 ani 

cu domiciliulîn 	 TECUCI 	 str 	1 DECEMBRIE 1918 	nr 	96D 

bl Bsc_apjudeţul 	. GALATI 

În temeiul dispozi ţ iilor art. 285 din Legea nr. 28712009 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 nusuntîndeplinite. 

Opunerea la căsătorie se va face în scris, ci. arătarea dovezilor pe care se 

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

Ofiţer de stare civilă  deleg 
Nume Prenume 

, Fr 	: 
Nr. lnrgitare: 	 /29.03.2018 

	
Cle 



Data casatoriei: 08.04.2018 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 29  luna 	MARTIE 	anul 	2018 	a fost înregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 MATEI FLORIN 
în vârstă  de 	35 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	ALE. TEILOR 	nr 	5 	bl D3 sc 1 ap 6, judetul 	GALAŢ I 
ş i a d-rei(nei) 	 CULACHE ANDREEA 	 în vârsta de 	25 ani 

cu domiciliul în 	DRĂGĂNEŞTI 	str 	nr_______ 
bl 	scapjudeţul 	GALATI 

Tn temeiul dispoziţiilor art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat, 
orice persoană  poate face opoztţie 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 afişarea publicaţ iei. 

Ofiţer 	vi1ă  delegat, 

, 

Nr. lnregistrare: /29.03.2018 



Data casatoriei: 10.04.2018 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 30  luna 	MARTIE 	anul 	2018 	a fost înregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 MIRON VALENTIN 

în vârstă  de 	46 	ani, cu domiciliul în 	 COMĂNEŞTI 

str 	ARINILOR 	nr5 	bl ____ scap,judetul 	BACĂU 

ş i a d-rei(nei) 	 HRISTUDORANA-MARIA ___ în vârsta de 	37 ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI __•str 	ŞTEFANCELMARE 	nr - 211 

blscapjudeţul 	 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 ar ătarea dovezilor pe care se 

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

Ofiţer de stare civil ă  delegat, 
Nume Prenume 

Nr. lnegistrare; :314Q4f30.03.201 8 

o.. 
- 

ecF _,,-,: 
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