Data casatoriei: 15.06.2018

ROMÂNIA
JUDBŢUL GALAŢI
SPCLEP TECUCI
- Stare Civilă -

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

22

ani, cu domiciliulîn

IUNIE

anul
2018
BARBU MIHAI

afostînregistrat ă

TECUCI

strCĂPITANGHE0 RGHEDECUSEnr14 bl ANL sc 3 ap 46, judetul
ş i a d-rei(nei)
STAN - RARINCALIDIA - MADLENAîn vârsta de
MATEI BASARAB
TECUCI
str
Cu domiciliul în
GALA Ţ I
blsc_ap_judeţui

GALAŢI
22 ani
nr

24B

În temeiul dispozi ţiilor art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat,
orice persoană poate face opoziţie Ia 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 afişarea publicaţiei.

Ofiţer de stare civil ă delegat,
Nume Prenume

Nr. !nregistrare: /05.06.2018

Data casatoriei: 16.06.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
SPCLEP TECUCI
- Stare Civil ă -

PUB LICAŢIE
Astăzi: ziva

6

luna

declaraţia de căsătorie a d-lui
în vârstă de

29

IUNIE

anul

2018

a fost înregistrat ă

RĂDUCAN VALENTIN - PARASCHIV

ani, cu domiciliul în

TECUCI

1 DECEMBRIE 1918
str
nr91A bl AG5sc3ap41,judetul
şi a d-rei(nei)
NEGRUANA - MARIA
în vârsta de

CERNAVODĂ
cu domiciliulîn
str
CONSTANŢA
blscapjudeţul

LIVIU REBREANU

GALA Ţ I
24 ani
nr

Tn temeiul dispozi ţiilor art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat,
orice persoană poate face opoziţie la această că sătorie, 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 afişarea publicaţiei.

Ofiţer de
Num
c

Nr. Inregistrare: /06.06.2018

Data casatoriei: 1606.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
SPCLEP TECUCI
- Stare Civil ă -

PUB LICAŢIE
Astăzi:ziva

6

IUNIE

luna

declaraţia de căsătorie a d-lui
în vârstă de

28

anui

2018

CODĂ U EUGEN - IONU Ţ
TECUCI

ani, cu domiciliul în

NJCOREŞTI
str
ş i a d-rei(nei)

cu domiciliul în
bl

afostînregistrat ă

62 bl E313 sc 3 ao 47 5 iudetul
nr
PAVEL IONELIA- RAMONA
în vârsta de
TECUCI

NICORE ŞTJ

str

GALATI
27 ani
nr

e2-

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 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 publica ţiei.

Ofiţer de stare civi
Nume Prenii

t,!

:
?-

JÉ

Nr. lnregistrare: 32385/06.06.201 8

*.

c
G

Data casatoriei: 17.06.2018

ROMÂNIA
JIJDEŢUL GALAŢI
SPCLEP TECUCI
- Stare Civil ă -

PUBLICAŢIE
Astăzi: ziva

7

luna

IUNIE

anul

declara ţia de căsătorie a d-Iui
în vârstă de

29

2018

a fost înregistrat ă

OPREA MARIAN

ani, cu domiciliul în

URZICA MARE

CIMITIRULUI
4
str
nr
bl ____ scap,judetul
ş i a d-rei(nei)
COIPAN ADRIANA- DANIELA
în vârsta de

COASTA LUPEI
cu domiciliulîn
bl
scapjudeţul
GALA Ţ I

DOLJ
21 ani
nr

str

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 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.

Ofiţer de star 1
Nume
o,ci
,,

Nr. lnregistrare: 32413/07.06.2018

r

Cpj/

o

ta casatoriei:

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
SPCLEP TECUCI
- Stare Civil ă -

Astăzi:ziva

8

luna

IUNIE

declaraţia de căsătorie a d-lui

anul

2018

afostînregistrat ă

CĂL!N VAS!LE

în vârstă de

47
ani cu domiciliul în
TFC[1C1
FOCŞA
str
nr 37 bl ____ scap,judetul
ş i a d-rei(nei) SANDUSPERAN ŢA
învârstade
FOC ŞA
TECUCI
cu domiciliul în •
str
blscap

judeţul

GALA Ţ !
47 ani
nr

37

GALA Ţ !

În temeiul dispoziţ 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 existenţa
vreunei piedici !egale, 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.

Ofiţer de star4
Nume

Nr. !nregistrare: 32423/08.06.201 8

Data casatoriei: 19.06.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
SPCLEP TECUCI
- Stare Civii ă -

S

HA

Astăzi:ziva

8

IUNIE

luna

21

nr 1 OA bl ____ Sc
GAVRILĂ LENU ŢA

Cu domiciliulîn

TECUCI

sc_apjudeţul

afostînregistrat ă

TECUCI

ani, cu domiciliul în

DUMBRAVA ROŞ IE
str
ş i a d-rei(nei)

bl

2018

GHIOCEL POLDARC

deciaraţia de căsătorie a d-lui
în vârstă de

anul

ap

str

, judetul
în vârsta de
BUCOVINEI

GALA Ţ I
25 ani
nr

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 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 publicaţiei.

Ofiţer de stare civil ă de1e
Numrne
udvb ,at

Ş

.

/ore[a (pdc.
O ijer ie stare civi ţ d

Nr. lnregistrare: 32414/08.06.2018

Data casatoriei:

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
SPCLEP TECUCI
Stare Civil ă
-

Astăzi: ziva

8

18

anul

cu domiciliul în
bl
sc_apjudeţul

afostînregistrat ă

TECUCI

ani, cu domiciliulîr

COSTACHE CONACHI
str
şi a d-rei(nei)

2018

STOICA MARIUS

deciaraţia de căsătorie a d-lui
în vârstă de

~

-

IUNIE

luna

&' taé-

nr

1 1 bl

____

Sc

ap

judetul
în vârsta de
,

RĂDUCANU ANA
TECUCI

str

COSTACHE CONACHI

GALAŢ I
17 ani
nr

11

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 cerin ţe ale legii nu suntîndepiinite.
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 ciIcIcuit.•
°
Nume PrL
irle

Nr. lnregistrare: 32427/08.06.2018

•: • •: .:

Data casatoriei: 21.06.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
SPCLEP TECUCI
- Stare Civil ă -

PUB LICAŢIE
11
IUNIE
afostînregistrată
2018
anul
Astăzi: ziva
luna
BELDIE VASILE
declaraţia de căsătorie a d-lui
TECUCI
ani, cu domiciliulîn
în vârstă de
45
PLUGULUI
11 bl
GALAŢ I
str
nr
scap,judetui
41 ani
ş i a d-rei(nei)
BAHICAVALENTI NA
în vârsta de
PLUGULUI
TECUCI
11
cu domiciliul Tn
str
nr
bl
scap
judeţul
GALAŢ I
În temeiul dispozîţiilor art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat,
orice persoan ă poate face opozÎţie 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 ciyil ă delegat,
Nume Prdnulne

Nr. lnregistrare: 32468111.06.2018

a na

Data casatoriei: 20.06.201 8

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
SPCLEP TECUCI
- Stare Civilă -

PUB LICAŢIE
IUNIE
2018
a fost înregistrată
anul
Astăzi: ziva
luna
11
DĂNĂILĂ ALEXANDRU
declaraţia de căsătorie a d-Iui
TECUCI
ani, cu domiciliulîn
în vârstă de
30
MITR.ANDREI ŞAGUNA
GALA Ţ I
nr12 bl L7 sc 2 ap 11, judetul
str
LUNGUMIREEA - MĂDĂLINA
TECUCI
cu domiciliulîn
str
bl
sc_ap_judeţul
GALAŢ I

în vârsta de

ş i a d-rei(nei)

CONSTANTIN SOLOMON

24 ani
nr _17

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,
Nume Penume
Tud0

0

fria na
civjf

Nr. lnregistrare: /11.06.2018

Data casatoriei: 23.06.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
SPCLEP TECUCI
- Stare Civil ă -

Astăzi:ziva

13

IUNIE

luna

28

2018

afostînregistrat ă

STROEA THEODOR - DAN

declaraţia de căsătorie a d-Iui
în vârstă de

anui

ani, cu domiciiiul în

TECUCI

str ALEEA CĂ PITAN GHEORGHE 01 nr
11 bl C6A sc 2 ap 21, judetul
ş i a d-rei(nei)
ANDREICRISTINA
în vârsta de
Cu domiciliulîn

bl 3scap36judeţul

CHIAJNA

REZERVELOR

str

GALA Ţ I
27 ani
nr

72

ILFOV

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 Iegale, ori alte cerinţe 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 afişarea publicaţiei.

Ofiţer de stare civil ă delegat,
N

Nr. lnregistrare: 32485/13.06.2018
o

Zc
Cj

Data casatoriei: 23.06.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
SPCLEP TECUCI
- Stare Civil ă -

Astăzi:ziva

13

Iuna

declaraţia de căsătorie a d-lui
în vârstă de

36

IUNIE

anui

2018

afostînregistrat ă

STERIAN DANIEL - CĂTĂ LIN
TECUCI

ani, cu domiciliul în

GHEORGHE PETRAŞCU
str
nr 77 bl ____ Sc
ş i a d-rei(nei)
CARPANDREEA- IONELIA

NEGRILE ŞTI
cu domiciliulîn
bl
scapjudeţul
GALA Ţ I

ap

, judetul
în vârsta de

str

GALA Ţ I
23 ani
nr

În temeiul dispoziţiilor art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat,
orice persoană poate face opoziţie la această că sătorie, 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
întemeiaz ă , în termen de 10 zile de la afiş area publicaţiei.

Ofiţer de stare clv ţ

Nr. Inregistrare: 32499/13.06.2018

\

Data casatoriei: 25.06.201 8

ROMÂNIA
JUI)EŢUL GALAŢI
SPCLEP TECUCI
- Stare Civilă -

PUB LICAŢIE
15 luna
IUNIE
anul
2018
afostînregistrată
Astăzi:ziva
ANTON IONUT - LAUREN Ţ IU
declaraţia de căsătorie a d-lui
Ş OTÎNGA
ani, cu domiciiiul în
în vârstă de
23
VÂNĂTORILOR
DÎMBOVI ŢA
nr50A bl ____ Sc
ap _, judetul
str
25 ani
PARASCHIV ANDREEA - BEATRICEîn vârsta de
ş i a d-rei(nei)
domiciliul în
blsc_ap_judeţul

Cu

TECUCI

str

•FDT.LJNIRII

nr

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 cunoştinţă de existenţa
vreunei piedici legale, ori alte cerin ţe ale Iegii 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,
Nume P
Ju

Nr. lnregistrare: /15.06.2018

6oràà pna

ofi ţ er

Data casatoriei: 28.06.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
SPCLEP TECUCI
- Stare Civilă -

PUB LICAŢIE
18 luna
IUNIE
Astăzi:ziva
declaraţia de căsătorie a d-lui
în vârstă de
23
ani, cu domici!iul în
str
ş i a d-rei(nei)
Cu

bl

domiciliul în
scap_judeţul

anul
2018
ICHIM IONU Ţ

afostînregistrat ă

SPANIA
bI ____ sc_ap,judetul
nr
în vârsta de
19 ani
MIHAI CRISTINA
str ALEX. LASCAROV MOLDOVEANUnr
35
TECUCI
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 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 civ• delegat,
Pr ume
tgr
$tf e

Nr. lnregistrare: /18.06.2018

Data casatoriei: 28.06.201 8

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
SPCLEP TECUCI
- Stare Civilă -

PUB LICAŢIE
18 luna
IUNIE
Astăzi:ziva
declaraţia de căsătorie a d-lui
în vârstă de
40
ani, cu domiciliulîn

anul
2018
afostînregistrată
COSTACHI MARIUS
PODU TURCULUI

TEIULUI
str
şi a d-rei(nei)

33 bI 5 scapl6,judetul
nr
ANDRĂŞĂSCU IULIANA
în vârsta de
ALE. PLOPILOR
TECUCI
cu domiciliul în
str
bl H2sc1ap18judeţul
GALAŢI

BACĂU
38 ani
nr

3

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 Ia afi şarea publicaţiei.

Ofiţer de stare civil ă delegat,
Nume ]re4ume

e idriana
Nr. lnregistrare: /18.06.2018

stare

CjVj( ă

Data casatoriei: 29.06.201 8

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
SPCLEP TECUCI
- Stare Civilă -

PUB LICAŢIE
Astăzi:ziva

19 luna

IUNIE

declaraţia de căsătorie a d-lui
în vârstă de

56
MIEILOR

str
ş i a d-rei(nei)

anul

afostînregistrat ă

PASCU DORIN

ani, cu domiciliulîn

ODOREL

nr 598 bl_ - Sc
CHEBAC MARIA - MAG DALENA

cu domiciliul în
bl_E3Bsc2ap34judeţul

2018

TECUCI

ap -, judetul
învârstade
NICORESTI

_str

DOLJ
51 ani
nr

62

GALAŢI

În 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 cerinţe 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 dc. ş are civilă delegat,
•xv.)LIÂ

iLÂ.Ii11

cfit
4:e s.t-rEe
Nr. lnregistrare: /19.06.2018

lj1//2

Data casatoriei: 30.06.2018

ROMÂNIA
JIJDEŢUL GALAŢI
SPCLBP TBCUCI
- Stare Civilă -

PUBLICAŢIE
20 luna
IUNJE
Astăzi: ziva
declaraţia de căsătorie a d-lui
în vârstă de
27
ani, cu domiciliul în

anul

2018
CARAGEA ANDREI
BUCURE Ş TI

GEORGE RANETTI
str
nr 2 -8 bl
sc
ş i a d-rei(nei)
BUCUR ELENA - SORINA
MĂTĂSARU
cu domiciliulîn
str

bl

sc_ap_judeţul

a fost înregistrată

ap 21C, judetul
în vârsta de

SECTOR 6
25 ani
354
nr

DÂMBOVI ŢA

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 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.

Of ţer de s

ilă deiegat,
civi

Nr. Jnregistrare: /20.06.2018

Data casatoriei: 30.06.2018

ROMÂNIA
JUI)EŢUL GALAŢI
SPCLEP TECUCI
- Stare Civilă -

PUBLICAŢIE
Astăzi: ziva

20 luna

IUNIE

anul
2018
a fost înregistrată
declaraţia de căsătorie a d-lui
CRUCEANU DANIEL
în vârstă de
32
ani, cu domiciliuiîn
TECUCI
1 DECEMBRIE1918
89 bl AG3 sc 2 ap 33, judetul
GALAŢ I
str
nr
ş i a d-rei(nei)
OPREA LĂCRĂMIOARA - MIHAELA
în vârsta de
26 ani
BUCIUMENI
cu domici!iulîn
bl
scapjudeţul
GALA Ţ I

nr_

str

În temeiul dispoziţiilor art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civi!, republicat,
orice persoană poate face opoziţie la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa
vreunei piedici legale, ori a!te cerin ţe a!e legii nu sunt îndep!inite.
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

1ă delegat,

ita
stare civi/

Nr. Inregistrare: /20.06.2018

Data casatoriei: 30.06.2018

ROMÂNIA
JJ]2EŢUL GALAŢI
SPCLEP TECUCI
- Stare Civil ă -

PUB LICAŢIE
20 luna
IUNIE
Astăzi: ziva
anul
2018
a fost înregistrată
declaraţia de căsătorie a d-lui
SEVASTRE GHEORGHE
în vârstă de
28
ani, cu domiciliul în
TECUCI
1DECEMBRIEI9I8
GALA Ţ I
nr129 bI T4A sc2apl8,judetui
str
în vârsta de
24 ani
MARTINANDRA
ş i a d-rei(nei)
cu domiciliul în
bl_T4Asc2apl8judeţul

TECUCI

str

1 DECEMBRIE 1918

nr

129

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.

Ofiţer de stare civil ă delegat,
ienurne

Nr. lnregstrare: /20.06.2018

