
Data casatoriei: 16.11.2018 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva 	6  	luna 	NOIEMBRIE 	anul 	2018 	a fost Tnregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 NITU DANIEL  
In vărstă  de 	42 	ani, cu domiciliul in 	 TECUCI  

str    nr 	bl 	 sc 	 ap 	, judetul 	GALATI  

ş i a d-rei(nei) 	 10AN VALUCA 	 In vă rsta de 	45  ani 

cu domiciliul Tn 	 str 	 nr 

bl 	sc 	ap 	judeţul 	GALATI  

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 Indeplinite. 

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

Tntemeiază , Tn termen de 10 zile de la afi şarea publica ţiel 

Ofiţer de stare civilă  delegat, 
Nume Pyj4ume 

Nr. Inregistrare: /06.11.2018 

grache Adriana ,$)„, 	• 
stare civi 



Data casatoriei: 23.11.2018 

ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICATIE 

Astăzi: ziva 	13 	luna NOIEMBRIE 	anul 	2018 	a fost Inregistrat ă  

     

declaraţia de căsâtorie a d-lui 	 LOVIN CONSTANTIN  

1n varstă  de 	46 	ani, cu domiciliul isn 	 TECUCI  

str 	  nr 	bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALATI  

ş i a d-rei(nei) 	 VIŞAN GINA - EMILIA 	 1n vârsta de 	49  ani 

cu domiciliulIn 	 TECUCI 	str 	 nr 

bl 	sc 	ap 	judeţul 	GALATI  

in temeiul dispozi ţiilor 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 isndeplinite. 

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

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

Nr. Inregistrare: /13.11.2018 

Ofiţer de stare cvil ă  delegat, 
Nume P - me 

- Tudorache Adrzanc 
' 	ţ irti Ofi ţ er de ctal-P Ci(+1; ,y (), 	'•-•" 

a 
sboak 441:, 



Data casatoriei: 03.12.2018 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
SPCLEP TECUCI 

- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva 22 luna 	NOIEMBRIE 
	

anul 	2018 	a fost inregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 BEJAN MARIUS 

in vă rstă  de 	46 	ani, cu domiciliulIn 	 TECUCI  

str 	  nr 	 bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALATI  
ş i a d-rei(nei) 	POHRIB NICOLETA - ANAMARIA 	"in vă rsta de 	31  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 opoz4ie 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 "in scris, cu ar ătarea dovezilor pe care se 

întemeiază , 1n termen de 10 zile de la afişarea publica ţiei. 

Ofiţer de stare civil ă  de,kg-at, 
Nume 131 , 

0beiţer rd-:1 re  a .star. 

Nr. Inregistrare: 35610/22.11.2018 



Data casatoriei: 26.11.2018 

ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICATIE 

Astăzi: ziva  16  luna 	NOIEMBRIE 	anul 	2018 	a fost Inregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 BAICĂ  VASILE  
în vârstă  de 	46 	ani, cu domiciliulIn 	 TECUCI  

str 	 nr 	bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALATI  

ş i a d-rei(nei) 	 NITU IRINA 	 In vârsta de 	37  ani 

cu domiciliulîn 	 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 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 , In termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei. 

Ofiţer de stare civil ă  delegat, 
sQ_ Num-41w, ibl e 
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Nr. Inregistrare: /16.11.2018 	 1 
 



Ofiter de stare civi 
Nume 

Cird6dt Tforr 
°At e r Le 

CZVICd 

Data casatoriei: 02.12.2018 

ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civila - 

PUBLICATIE 

Astazi: ziva  22  luna 	NOIEMBRIE 	anul 	2018 	a fost inregistrata 

declaratia de casatorie a d-lui 	 GUN BURAK  

In varsta de 	30 	ani, cu domiciliul Tn 	 TECUCI  

str 	 nr 	bl 	sc 	ap _ , judetul 	GALATI  

§i a d-rei(nei) 	MASGRAS EMILIA - CERASELA 	in varsta de 	30  ani 

CU domiciliul in 	 TECUCI 	str 	 nr 	 

bl_ 	,sc 	ap _ judetul 	GALATI  

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

once persoana poate face opozitie la aceasta casatorie, daca are cuno§tinta 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 la afi§area publicatiei. 

Nr. Inregistrare: 35608/22.11.2018 



Data casatoriei: 08.12.2018 

ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civila - 

PUBLICATIE 

Astazi: ziva  28  luna 	NOIEMBRIE 	anul 	2018 	a fost inregistrata 

declaratia de casatorie a d-lui 	 FLOREA MARIUS - ADI  
In varsta de 	35 	ani, cu domiciliul in 	 TECUCI  

str 	  nr 	bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALATI  

§i a d-rei(nei) 	 JITCA DANA - PAULA 	 in varsta de 	28 ani 

cu domiciliul in 	 MATCA 	str 	 nr 
bl 	sc 	ap 	judetul 	GALATI  

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

once persoana poate face opozitie la aceasta casatorie, daca are cuno§tinta de existenta 

vreunei piedici legate, on alte cerinte ale legii nu sunt indeplinite. 

Opunerea la casatorie se va face in scris, cu aratarea doyezilor pe care se 

intemeiaza, in termen de 10 zile de la afi§area publicatiei. 

Nr. Inregistrare: /28.11.2018 

Ofiter de stare civila delegat, 
Nume Pr time 

vt ry 
ZU Mita  
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