
Data casatoriei: 13.09.2018 

ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva 	3 	luna 	SEPTEMBRIE 	anul 	2018 	a fost Inregistrată  
declaraţia de căsâtorie a d-lui 	 NEAGIJ COSMIN - DRAGO Ş   
în vârstă  de 	26 	ani, cu domiciliulIn 	 TECUCI  

str 	  nr 	bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALATI  

ş i a d-rei(nei) 	 MUNTEANU AURELIA 	 'in vârsta de 	26  ani 

cu domiciliul Tri 	 COSMEŞTI 	str 	 nr 

bl 	sc ap 	judeţul 	GALAŢ I  

in temeiul dispozkiilor art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat, 

orice persoană  poate face opozkie la aceast ă  căsâtorie, dacă  are cunoştintă  de existenta 

vreunei piedici legale, ori alte cerinte ale legii nu sunt Indeplinite. 

Opunerea la căsâtorie se va face 'in scris, cu ar ătarea dovezilor pe care se 

intemeiază , "in termen de 10 zile de la afi şarea publicaţiei. 

Ofiţer de stare civilă  delegat, 

Nr. Inregistrare: /03.09.2018 



Data casatoriei: 14.09.2018 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICATIE 

Astăzi: ziva 	4 	luna 	SEPTEMBRIE 	anul 	2018 	a fost Inregistrat ă  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 HARABAGIU DORU - ION  
"in vârstă  de 	33 	ani, cu domiciliulIn 	 TECUCI  

str 	 • 	nr 	_ 	bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALATI  

ş i a d-rei(nei) 	 BIJJOR NICOLETA 	 1n vă rsta de 	27  ani 

cu domiciliulIn 	 TECUCI 	str 	 nr 	 
bl 	sc 	ap 	judeţul 	GALAT1  

Tri 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 Indeplinite. 

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

Tntemeiază ,In termen de 10 zile de la afi şarea publicaţiei. 

-,er1etare civil ă  delegat, 
Prentrms.e 

* 
,2,
79fiter de stare - 

Nr. Inregistrare: /04.09.2018 



Data casatoriei: 15.09.2018 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICATIE 

Astăzi: ziva 	5 	luna 	SEPTEMBRIE 	anul 	2018 	a fost Inregistrată  
declaraţia de căsâtorie a d-lui 	 HAGU VASILICĂ   
1n vârstă  de 	30 	ani, cu domiciliulIn 	 BARCEA  

str 	 nr 	bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALATI  

ş i a d-rei(nei) 	ALUPEI ROXANA - DANA 	în vârsta de 	21  ani 

cu domiciliul In 	COSMEŞTI 	str 	 nr 	 
bl 	sc 	ap 	judeţul 	GALATI  

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

orice persoană  poate face opozi ţie la această  căsâtorie, dacă  are cunoştinţă  de existenţa 

vreunei piedici legale, ori alte cerin ţe ale legii nu sunt "indeplinite. 

Opunerea la căsâtorie se va face în scris, cu ar ătarea dovezilor pe care se 

Intemeiază , In termen de 10 zile de la afi şarea publicaţiei. 

Oftig de s 	delegat, 
,zIoţ.  

917i 	 e 
* 

t 

Nr. Inregistrare: /05.09.2018 



Data casatoriei: 15.09.2018 

ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva 	5 	luna 	SEPTEMBRIE 	anul 	2018 	a fost Inregistrat ă  
declaraţia de că'sătorie a d-lui 	 MIHOCI VICTOR  

'in vârstă  de 	33 	ani. cu  domiciliulIn 	 TECUCI  

str 	 nr 	bl 	sc 	ap 	judetul 	GALATI  

ş i a d-rei(nei) 	OITĂ  MARIA - MAGDALENA 	In vârsta de 	26  ani 

cu domiciliul In 	BUCIUMENI 	str 	 nr 	 
bl 	sc 	ap 	judeţul 	GALATI  

Tn temeiul dispozkiilor art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat, 

orice persoană  poate face opozkie la aceast ă  căsă'torie, dacă  are cunoştinţă  de existenţa 

vreunei piedici legale, ori alte cerin ţe ale legii nu sunt indeplinite. 

Opunerea la căsă'torie se va face 1n scris, cu ar ătarea dovezilor pe care se 

Intemeiază , 1n termen de 10 zile de la afi şarea publicaţiei. 

ilă  delegat, 

Nr. Inregistrare: /05.09.2018 



Data casatoriei: 15.09.2018 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALATI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

	

Astazi: ziva 	5  	luna 	SEPTEMBRIE 	anul 	2018 	a fost Inregistrata 

declaraţia de casatorie a d-lui 
	

ILIEV MIHAI - EDUARD 

In varsta de 	29 	ani, cu domiciliul în 
	

TECUCI 

str 	 nr 	bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALATI  
ş i a d-rei(nei) 	DRUTĂ  SONIA - AURELIA 	In vârsta de 	28  ani 

cu domiciliul In 	 TECUCI 	str 	  nr ___ 
bl  _  sc  _  ap 	judeţul 	GALATI 	. 

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

orice persoana poate face opozi ţie la aceasta casatorie, daca are cuno ştinţa de existenţa 

vreunei piedici legale, ori alte cerin ţe 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 la afi şarea publicaţiei. 

- 

	

 Ofiţer • 	ilă  delegat, 
me 4.:47 

	

IF 	
ra * 	

r de stare civird 

Nr. Inregistrare: /05.09.2018 



Data casatoriei: 15.09.2018 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

	

Astă'zi: ziva 	5 	luna 	SEPTEMBRIE 	anul 	2018 	a fost înregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 UNGUREANU OVIDIU - IONUT  

1n vârstă  de 	34 	ani, cu domiciliulîn 	 TECUOI  

str    nr 	' 	bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALATI  

ş i a d-rei(nei) 	PLESU MARLENA - VIORELA 	în vârsta de 	35  ani 

cu domiciliul Tri 	 TECUCI 	str 	 nr 	 
blL _sc 	ap 	judeţul 	GALATI  

1n temeiul dispoziţ 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 cerin ţe ale legii nu sunt îndeplinite. 

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

"intemeiază , 1n termen de 10 zile de la afi şarea publicaţiei. 

i-vilă  delegat, 
matr iEuminiţa 
itertare civild 

Nr. Inregistrare: /05.09.2018 



Data casatoriei: 15.09.2018 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva 	5  	luna 	SEPTEMBRIE 	anul 	2018 	a fost înregistrat ă  

declaraţia de căsătorie a d-lui 	 FERŢU LAURENŢ IU  

1n vărstă  de 	36 	ani, cu domiciliulîn 	 TECUCI  

str    nr 	bl 	sc 	ap _ , judetul 	GALATI  

ş i a d-rei(nei) 	RĂ ILEANU ADINA - FLORENTINA 	1n vărsta de 	25  ani 

cu domiciliulIn 	 TECUCI 	str 	 nr____ 
bl 	sc 	ap 	judeţul 	GALATI 	. 

1n 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 cerinţe ale legii nu suntIndeplinite. 

Opunerea la căsătorie se va face 1n scris, cu ar ătarea dovezilor pe care se 

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

Ofiţer deOte,:£*■;„ *lă  delegat, 
me 

, 

')/i 	
, 

, unaşk,e cnitTel 
rec' 

Nr. Inregistrare: /05.09.2018 



Data casatoriei: 16.09.2018 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva 	6 	luna 	SEPTEMBRIE 	anul 	2018 	a fost înregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	BUSUIOC CORNELIU - ALEXANDRU  
1n vă rstă  de 	27 	ani, cu domiciliul în 	 TULUCEŞTI  
str 	 nr 	bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALATI•  
ş i a d-rei(nei) 	 RADU ROXANA - NINA 	 în vă rsta de 	27  ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI 	str 	 nr 
bl 	sc ap 	judeţul 	GALATI  

in temeiul dispoziţiilor 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 cerin ţe ale legii nu sunt Tndeplinite. 

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 de stare civilă  delegat, 
N k'l(3141 17 gume 

41, 
t 

' • 

	

7,1118E.- 	 G 
+ 	re ct 

''k';TP■ ° 
Nr. Inregistrare: /06.09.2018 



Data casatoriei: 16.09.2018 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva 	6 	luna 	SEPTEMBRIE 	anul 	2018 	a fost Inregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	DASCALEANU PETRICA - BENONE  
1n vă rstă  de 	29 	ani, cu domiciliulIn 	 IAŞ I  

str 	nr 	bl 	sc 	ap 	, judetul 	IAŞ I  

ş i a d-rei(nei) 	BRAN BIANCA - LORELLA 	1n vă rsta de 	26  ani 

cu domiciliulIn 	 TECUCI 	str 	  nr•  

bl 	sc 	ap 	judeţul 	GALAŢ I 	• 

1n 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 cerinţe ale legii nu sunt Indeplinite. 

Opunerea la căsătorie se va face 1n scris, cu arătarea dovezilor pe care se 

Intemeiază , In termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei. 

Ofiţer destare 	i1ă  delegat, 

fr 	-.---. 
. ctvii i are 

 

Nr. Inregistrare: /06.09.2018 



Data casatoriei: 17.09.2018 

ROMÂNIA 
JUDETUL GALAŢI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

	

Astăzi: ziva 	7 	luna 	SEPTEMBRIE 	anul 	2018 	a fost Inregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 PLESCAN GHEORGHITĂ   
1n vă rstă  de 	39 	ani, cu domiciliulIn 	 TECUCI  

str 	  nr 	bl  ...  sc 	ap 	judetul 	GALATI  
ş i a d-rei(nei) 	 CHISCOP MIOARA 	 In vă rsta de 	39  ani 

cu domiciliulIn 	 TECUCI 	str 	 -- - 	nr 	 
bl  .  sc 	ap 	judeţul 	GALATI 	. 

1n temeiul dispozkillor art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, repubiicat, 

orice persoană  poate face opozkie la această  căsătorie, dacă  are cunoştinţă  de existenţa 

vreunei piedici legale, ori alte cerinţe ale legii nu sunt Indeplinite. 

Opunerea la căsătorie se va face 1n scris, cu arătarea dovezilor pe care se 

Intemeiază , 1n termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei. 

Nr. Inregistrare: /07.09.2018 

Ofiţer de s 	ă  delegat, 
, 35(1 	 e 

■ 9  4,4 
ip , sta, 	in ez  

re  _ 
< vird 



Data casatoriei: 20.09.2018 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICATIE 

Astăzi: ziva  10  luna 	SEPTEMBRIE 	anul 	2018 	a fost Inregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 DOGARU TOADER - DORU  

In varstă  de 	37 	ani, cu domiciliulin 	 TECUCI  

str 	  nr 	bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALATI  

ş i a d-rei(nei) 	MUNTEANU GEORGIANA 	1n varsta de 	18  ani 

cu domiciliulîn 	 TECUCI 	str 	  nr 	 

bl 	sc 	ap 	judeţul 	GALATI  

1n temeiul dispoziţillor 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 Indeplinite. 

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

Intemeiază , 1n termen de 10 zile de la afi şarea publicaţiei. 

Ofiţer de stare civilă.delegat, 

,....0 	..... 
- Pre • 	rriie 

.1,!!'"" 

Nr. Inregistrare: /10.09.2018 



Data casatoriei: 22.09.2018 

ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICATIE 

Astăzi: ziva  10  luna 	SEPTEMBRIE 	anul 	2018 	a fost Inregistrată  

declaraţia de căsătorie a d-lui 	SECARĂ  AURELIAN - ALEXANDRU  

in vă rstă  de 	29 	ani, cu domiciliul in 	 BUCUREŞTI  

str    nr 	bl 	sc 	ap 	 judetul 	SECTOR  

ş i a d-rei(nei) 	 MACHEDON LIVIA 	 în vă rsta de 	28 ani 

cu domiciliulIn 
	

COSMEŞTI 	str 
	

nr 

bl 	sc 	ap • 	judeţul 	GALATI  

În temeiul dispoziOlor art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civii, republicat, 

orice persoană  poate faca opoziţie la această  căsătorie, dacă  are cunoştinţă  de existena 

vreunei piedici legale, ori alte cerin ţe ale legii nu sunt indeplinite. 

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu ar ăterea dovezilor pe care se 

intemeiază , in termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei. 

c_  Ofiţer de stare civil ă  d-'.-_• .a.q.._ 
Nume Pren  

Ckre-16dţ  Trorda pdic 
op ţ er de stare civird 

Nr. !nregistrare: 34417/10.09.2018 



Data casatoriei: 21.09.2018 

ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE  

	

Astăzi: ziva 	11  luna 	SEPTEMBRIE 	anul 	2018  a fost Inregistrat ă  
declaraţia de căsă torie a d-lui 	 LUNGU COSTEL - IONEL  
In vă rstă  de 	30 	ani, cu domiciliulIn 	 TECUCI  

str 	  nr 	bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALATI  

ş i a d-rei(nei) 	 POPA DENISIA -10ANA 	 In vă rsta de 	27  ani 

cu domiciliul In 	 TECUCI 	str 	  nr 
bl 	sc ap 	judeţul 	GALATI  

In 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 existen ţa 

vreunei piedici legale, ori alte cerin ţe ale legii nu sunt Indeplinite. 

Opunerea la căsătorie se va face 1n scris, cu ar ătarea dovezilor pe care se 

Intemeiază ,In termen de 10 zile de la afi şarea publica ţiei. 

Oftţer de stare civilă  delegat, 
Nume Preuume 

, 

•fe s 	 ră 	' 

	

Nr. Inregistrare: /1109.2018 	 _ 
, 



Data casatoriei: 22.09.2018 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civira - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva  12  luna 	SEPTEMBRIE 	anul 	2018 	a fost Inregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 MUNTEANU VALENTIN  

1n vărstă  de 	24 	ani, cu domiciliulIn 	 TECUCI  

str  	nr 	bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALATI  

ş i a d-rei(nei) 	 MANDI ANDREEA 	 in vă rsta de 	23  ani 

cu domiciliulIn 	 TECUCI 	str 	 nr 	 

bl 	sc 	ap 	judeţul 	GALATI  

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

orice persoană  poate face opozitie la aceast ă  căsătorie, dacă  are cunoştinţă  de existenţa 

vreunei piedici legale, ori alte cerin ţe ale legii nu sunt Indeplinite. 

Opunerea la căsătorie se va face 1n scris, cu ar ătarea dovezilor pe care se 

Intemeiază , in termen de 10 zile de la afi şarea publicaţiei. 

3 ig`f°  
Nr. Inregistrare: /12.09.2018 

Ofiţer de stare civi 
Nume 
Ărăbăţ  

Ofa ţer e 



Data casatoriei: 22.09.2018 

ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE  

Astăzi: ziva  12  luna 	SEPTEMBRIE 	anul 	2018 	a fost Tnregistrată  
declaratia de căsătorie a d-lui 	 DUŢĂ  IUSTINIAN  
în vârstă  de 	27 	ani, cu domiciliulIn 	 TECUCI  

str 	 nr 	bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALATI  

ş i a d-rei(nei) 	VILCOCIU GEORGIANA 	 Tri vârsta de 	19  ani 

cu domiciliulIn  	 str 	 nr 

bl 	sc ap 	judetul 	VRANCEA  

In temeiul dispozitiilor art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat, 

orice persoană  poate face opozitie la aceast ă  căsătorie, dacă  are cunoştintă  de existenta 

vreunei piedici legale, ori alte cerinte ale legii nu sunt indeplinite. 

Opunerea la căsătorie se va face 1n scris, cu ar ătarea dovezilor pe care se 

Intemeiază , "in termen de 10 zile de la afişarea 

Ofiţer de stare civilă  d 
Nume 	u. 

--,. 

r , 

..-- 

ey e stdni"Pptik 

re7 
Nr. Inregistrare: /12.09.2018 



Data casatoriei: 23.09.2018 

ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civira - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva 	13  luna 	SEP• 
 
FEMBRIE 	anul 	2018 	a fost Inregistrat ă  

declaraţia de căsâtorie a d-lui 
	

MIHAICRISTIAN - DANIEL  

în vârstă  de 	45 	ani, cu domiciliul în 
	

TECUCI  

str 	 nr 	 bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALATI  

ş i a d-rei(nei) 	STRĂTULAT MARGHI . 
 rA - FLORENTINA în vârsta de 	33  ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI 
	

str 	 nr 
bl 	sc 	ap 	judeţul 	GALATI  

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

orice persoană  poate face opozi ţie la această  căsâtorie, dacă  are cunoştinţă  de existenţa 

vreunei piedici legale, ori alte cerin ţe ale legii nu sunt Tndeplinite. 

Opunerea la căsâtorie se va face 1n scris, cu ar ătarea dovezilor pe care se 

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

Ofiţer de stare civilă  delegat, 
e• me 

77> tt • 

■ 	
• 

111 ta 
11I.r.' ,- , N. 

civiră  
",ree 

Te ,, ţ., ■;" 

Nr. Inregistrare: /13.09.2018 



dorache Ădriana 
fi ţ er de stare ciVi 

Data casatoriei: 24.09.2018 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva  14  luna 	SEPTEMBRIE 	anul 	2018 	a fost Inregistrat ă  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 TĂNASE CONSTANTIN - CRISTI  

1n vărstă  de 	30 	ani, cu domiciliulIn 	 TECUCI  

str 	nr 	bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALATI  

ş i a d-rei(nei) 	 CERNESCU PROFIRA 	 1n vă rsta de 	28  ani 

cu domiciliul'in 	 COROD 	str  	nr 	 

bl 	sc 	ap 	judeţul 	GALAT1  

In 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 Indeplinite. 

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

Intemeiază , Tri termen de 10 zile de la afi şarea publica ţ iei. 

Ofiţer de stare eivil ă  delegat, 
Nu ti e Prenume 

Nr. Inregistrare: /14.09.2018 



Ofiţer de stare 
Nume 

ilă  delegat, 
enume 

he Adriana 
e stare 

Data casatoriei: 27.09.2018 

ROMÂNIA 
JUDETUL GALAŢI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva  17  luna 	SEPTEMBRIE 	anul 	2018 	a fost înregistrat ă  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 CLOPOTEL CRISTIAN  

1n vărstă  de 	44 	ani, cu domiciliul In 	 SOCOND  

str 	 nr 	bl 	sc 	ap 	, judetul 	SATU MARE 

şi a d-rei(nei) 	 COLIBA VIORICA 	 1n vărsta de 	44  ani 

cu domiciliul "in 	UMBRAREŞTI 	str 	 nr 
bl 	sc ap 	judeţul 	GALATI  

1n temeiul dispoziţiilor art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat, 

orice persoană  poate face opoz4ie la aceast ă  căsătorie, dacă  are cunoştinţă  de existenţa 

vreunei piedici legale, ori alte cerin ţe ale legii nu sunt Tndeplinite. 

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

Tntemeiază , Tn termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei. 

Nr. Inregistrare: /17.09.2018 



Ofiţer de stare civilă  dele at, 
Nume PrenuME 

n-ţa 
er

,- 

Data casatoriei: 29.09.2018 

ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva  19  luna 	SEPTEMBRIE 	anul 	2018 	a fost Inregistrat ă  

declaraţia de căsătorie a d-lui 	 MAZĂRE IONUT  

In vărstă  de 	31 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI  

str 	 nr 	bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALATI  

ş i a d-rei(nei) 	BOBOCEA LIVIA- ROXANA 	In vă rsta de 	30  ani 

cu domiciliul "in 	 TECUCI 	 str 	 ..r 	 

bl 	sc ap 	udeţul 	GALATI  

1n 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 "in scris, cu ar ătarea dovezilor pe care se 

Intemeiază ,In termen de 10 zile de la afi şarea publicaţiei. 

de stare citd 

Nr. Inregistrare: /19.09.2018 



Ofiţer de stare 	at, 
Nume Preriume 

'ţ (); 
n-c;fd stare 

Data casatoriei: 29.09.2018 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICATIE 

Astăzi: ziva  19  luna 	SEPTEMBRIE 	anul 	2018 	a fost Inregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 CARP MIREL  
în vărstă  de 	26 	ani, cu domiciliulIn 	 TECUCI  

str 	 nr 	bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALAŢ I  
ş i a d-rei(nei) 	 GOGOTA ELENA 	 1n vă rsta de 	29  ani 

cu domiciliul Tri 	 ONEŞTI 	 str 	■ 	 nr 
bl 	sc ap 	judeţul 	BACAU  

In 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 Indeplinite. 

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

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

Nr. Inregistrare: /19.09.2018 



Ofiţer de stare civilă  delegat, 
Nume Prenume 

.3corţa luri 
Ofiter d"*" .  stare (2,  

Data casatoriei: 29.09.2018 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva  19  luna 	SEPTEMBRIE 	anul 	2018 	a fost Inregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	PINTILIE CONSTANTIN - GIORGIAN  
1n vărstă  de 	36 	ani, cu domiciliulln 	 TECUCI  

str 	 nr 	bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALATI  

ş i a d-rei(nei) 	CUZUBAN ELENA - MIHAELA 	1n vă rsta de 	30  ani 

cu domiciliul In 	 TECUCI 	 str 	 nr 
bl 	Asc  ap 	judeţul 	GALAT1  

1n 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 Indeplinite. 

Opunerea la căsătorie se va face 1n scris, cu arătarea dovezilor pe care se 

Intemeiază , 1n termen de 10 zile de la afi şarea publicaţiei. 

Nr. Inregistrare: /19.09.2018 



Ofiţer de stare civilă elegat, 
Nume Prenume 

Scorţa 
Ofiter 	stare civt 

Data casatoriei: 29.09.2018 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva  19  luna 	SEPTEMBRIE 	anul 	2018 	a fost Inregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 TĂPEANU ROME0 - CRISTIAN  
1n vă rstă  de 	31 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI  

str 	 nr 	bl 	sc 	ap 	judetul 	GALATI  

şi a d-rei(nei) 	GRAMA RALUCA - LILIANA 	1n vă rsta de 	24  ani 

cu domiciliul l'n 	 TECUCI 	str 	 nr 	 

bl 	sc 	ap 	judeţul 	GALATI  

1n 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 Indeplinite. 

Opunerea la căsătorie se va face 1n scris, cu ar ătarea dovezilor pe care se 

Intemeiază , 1n termen de 10 zile de la afi şarea publicaţiei. 

Nr. Inregistrare: /19.09.2018 



Data casatoriei: 30.09.2018 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICATIE 

Astăzi: ziva  20  luna 	SEPTEMBRIE 	anul 	2018 	a fost Tnregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 GRIGORE GEORGE  

Tn vârstă  de 	28 	ani, cu domiciliul Tn 	 TECUCI  

str 	 nr 	 bl 	J  sc 	ap 	, judetul 	GALAŢ I  

ş i a d-rei(nei) 	IVAN GEORGIANA - TEODORA 	1n varsta de 	28  ani 

cu domiciliul Tn 	 MUNTENI 	str 	 nr 	 
bl 	sc ap 	judeţul 	GALAT1  

in 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 cerinţe ale legii nu sunt Tndeplinite. 

Opunerea la căsătorie se va face 1n scris, cu ar ă'tarea dovezilor pe care se 

Tntemeiază , Tn termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei. 

Ofiţer de stare civil ă  delegat, 
Nume PrenUme 

:erta 
dp sture c 

Nr. Inregistrare: /20.09.2018 



Ofiţer de stare civil ă  delegat, 
Nume Premim 

Scorta 
ofiţer de st 

Data casatoriei: 30.09.2018 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva  20  luna 	SEPTEMBRIE 	anul 	2018 	a fost inregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 PINTILIE COSTEL  

în vă rstă  de 	33 	ani, cu domiciliul in 	 MATCA  

str 	 nr 	bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALATI  

ş i a d-rei(nei) 	SEVASTRE GEORGIANA- IONELA 	în vă rsta de 	25  ani 

cu domiciliul l'n 	 TECUCI 	str 	 nr 	 

bl 	3sc  ap 	judeţul 	GALATI  

1n 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 

Opunerea la că'sătorie se va face în scris, cu ar ătarea dovezilor pe care se 

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

Nr. Inregistrare: /20.09.2018 



Ofiţer de stare civilă  delegat 
Nume Prenume 

C 0 7 
' r 	s 

Data casatoriei: 30.09.2018 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva  21  luna 	SEPTEMBRIE 	anul 	2018 	a fost Inregistrată  
declaraţia de căsâtorie a d-lui 	 SAUCIUC COSMIN  
1n vârstă  de 	29 	ani, cu domiciliul In 	 TECUCI  

str 	 nr 	bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALATI  

ş i a d-rei(nei) 	 OSTAPCIUC VICTORIA 	 1n vârsta de 	25  ani 

cu domiciliul In 	BUCUREŞTI 	str 	 nr 	 
bl 	sc ap 	judeţul 	SECTORUL 3  

1n temeiul dispoziţiilor art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat, 

orice persoană  poate face opoziţie la această  căsâtorie, dacă  are cunoştinţă  de existenţa 

vreunei piedici legale, ori alte cerin ţe ale legii nu sunt Indeplinite. 

Opunerea la căsâtorie se va face 1n scris, cu ar ătarea dovezilor pe care se 

Intemeiază , 1n termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei. 

Nr. Inregistrare: /21.09.2018 



Ofiter de stare civilă  dele 
Nume Prenume 

Nr. Inregistrare: 34630/24.09.2018 

Data casatoriei: 04.10.2018 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva  24  luna 	SEPTEMBRIE 	anul 	2018 	a fost Inregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 CĂLIN IONUT  
In vărstă  de 	19 	ani, cu domiciliul In 	 TECUCI  

str 	 nr 	bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALATI  

ş i a d-rei(nei) 	 MAJARU LARISA 	 in vărsta de 	19  ani 

cu domiciliulIn 	 TECUCI 	 str 	 nr 

bl 	sc ap 	judeţul 	GALATI  

1n 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 Indeplinite. 

Opunerea la căsătorie se va face In scris, cu arătarea dovezilor pe care se 

Intemeiază , 1n termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei. 



Ofiţer de st 
Nume 

CălW66:: 
Ofiţer  

Data casatoriei: 04.10.2018 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva  24  luna 	SEPTEMBRIE 	anul 	2018 	a fost inregistrată  
declaraţia de căsâtorie a d-lui 	 FERARU CONSTANTIN - PAVEL  

Tn vârstă  de 	26 	ani, cu domiciliulIn 	 TECUCI  

str 	 nr 	bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALAŢ I  

ş i a d-rei(nei) 	CĂLUIAN SIMONA - BEATRICE 	1n vârsta de 	18  ani 

cu domiciliul In 	 BARCEA 	str 	 nr 	 

bl 	sc ap 	judeţul 	GALAŢ I  

1n temeiul dispoziţiilor art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat, 

orice persoană  poate face opozi ţie la această  căsâtorie, dacă  are cunoştinţă  de existenţa 

vreunei piedici legale, ori alte cerin ţe ale legii nu sunt indeplinite. 

Opunerea la căsâtorie se va face Tn scris, cu ar ătarea dovezilor pe care se 

Tntemeiază , Tn termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei. 

Nr. Inregistrare: 34631/24.09.2018 



‹ 	ff,loreiCa T&)dica , 
.Pc., 	's-taro o ăvit'a ,--: 

.,. ,,.. 
,---,,, 
7,  .... 

'''.., 

Nr. Inregistrare: 34679/26.09.2018 

Ofiţer de stare civilă  d egat, 
Nume Prenume 

Data casatoriei: 06.10.2018 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civira - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva  26  luna 	SEPTEMBRIE 	anul 	2018 	a fost înregistrată  
declaraţia de căsâtorie a d-lui 	 GHEORGHE IONUT - RADU  
1n vârstă  de 	26 	ani, cu domiciliulIn 	 JILAVELE  

str 	 nr 	bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALAŢ I  
ş i a d-rei(nei) 	CIOBANU CRISTINA- ROXANA 	în vârsta de 	24  ani 

cu domiciliulîn 	 TECUCI 	 str 	 nr 
bl 	sc 	ap 	judeţul 	GALATI 

1n temeiul dispoziţiilor art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat, 

orice persoană  poate face opoziţie la această  căsâtorie, dacă  are cunoştinţă  de existenţa 

vreunei piedici legale, ori alte cerinţe ale legii nu suntIndeplinite. 

Opunerea la căsâtorie se va face 1n scris, cu arâtarea dovezilor pe care se 

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



Ofiţer de stare civilă  dele 
Nume Prenum 

Nr. Inregistrare: 34678/26.09.2018 

Data casatoriei: 06.10.2018 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civira - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva  26  luna 	SEPTEMBRIE 	anul 	2018 	a fost înregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 OPREA ALEXANDRU  

1n vărstă  de 	33 	ani, cu domiciliulIn 	 TECUCI  

str 	nr 	bl 	sc 	ap 	„ judetul 	GALATI  

ş i a d-rei(nei) 	 POPOVICI CAMELIA 	 in vărsta de 	26  ani 

cu domiciliul in 	 MATCA 	 str 	 nr 

bl 	sc ap 	judeţul 	GALATI  

1n 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 Tndeplinite. 

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

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



Ofiţer d Stare'el ilă  d 

fa Rpiica 
tarc civiCă  

Data casatoriei: 06.10.2018 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva  26  luna 	SEPTEMBRIE 	anul 	2018 	a fost Inregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 LUPASC FLORIN - GEORGIAN  
1n vă rstă  de 	30 	ani, cu domiciliul In 	 TECUCI  

str 	 nr 	bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALAŢ I  

ş i a d-rei(nei) 	NADANE ECATERINA - MADALINA 	1n vă rsta de 	26  ani 

cu domiciliul In 	 TECUCI 	 str 	 nr 

bl 	sc _ap 	udeţul 	GALATI  

1n 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 Indeplinite. 

Opunerea la căsătorie se va face 1n scris, cu ar ătarea dovezilor pe care se 

Intemeiază , 1n termen de 10 zile de la afi şarea publicaţiei. 

Nr. Inregistrare: 34680/26.09.2018 



Nume Prenume 

Cără6ăţ  Tfore,:a 
Ofier de 

Data casatoriei: 06.10.2018 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva  26  luna 	SEPTEMBRIE 	anul 	2018 	a fost inregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 IVAN ALIN  

in vărstă  de 	30 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI  

str 	 nr 	bl 	sc 	ap 	! , judetul 	GALATI  

ş i a d-rei(nei) 	VIZITIU ALEXANDRA - GEORGIANA 	1n vărsta de 	25  ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI 	str 	 nr 
bl 	sc ap 	judeţul 	GALAŢ I  

In 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 Indeplinite. 

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

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

Ofiţer de stare civilă  delegat, 

3 612Q  
Nr. Inregistrare: /26.09.2018 ?  


