
Data casatoriei: 13.10.2018 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

	

Astăzi: ziva 	3 	luna 	OCTOMBRIE 	anul 	2018 	a fost Inregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 BLÂNDU ANDREI  

Tn vârstă  de 	33 	ani, cu domiciliulIn 	 TECUCI  

str 	  nr 	bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALATI  

ş i a d-rei(nei) 	 ARHIP MIHAELA 	 1n vârsta de 	31  ani 

cu domiciliulIn 	 MATCA 	str 	 nr 	 
bl 	sc ap 	judeţul 	GALATI  

1n temeiul dispozkiilor 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 suntIndeplinite. 

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

Tntemeiază ,In termen de 10 zile de la afişarea publica ţ iei. 

Ofiţer de stareicivilă  delegat, 
Nume Prenume 

)rache Ădriana 

	

Nr. Inregistrare: /03.10.2018 
	 ţ er de stare civir ă  



Data casatoriei: 13.10.2018 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva 	3 	luna 	OCTOMBRIE 	anul 	2018 	a fost Inregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 MIHALCEA DANUT - IONUŢ   
1n vârstă  de 	32 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI  

str 	  nr 	bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALATI  

ş i a d-rei(nei) 	MARIN VALENTINA - GEORGIANA 	In vârsta de 	28  ani 

cu domiciliul In 	 MUNTENI 	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 opozi ţie la această  căsătorie, dacă  are cunoştinţă  de existenţa 

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

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

Intemeiază , In termen de 10 zile de la afişarea publicaţ iei. 

Ofiţer de stare civilă  delegat, 
Nume Pnenume 

Nr. Inregistrare: /03.10.2018 

1.(iche Airiana 
r de stare civiCă  



Data casatoriei: 14.10.2018 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva 	4 	luna 	OCTOMBRIE 	anul 	2018 	a fost înregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 NECHIFOR MARIUS - ION  
1n vârstă  de 	44 	ani, cu domiciliulIn 	 TECUCI  

str 	 nr 	bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALATI  

ş i a d-rei(nei) 	TUDOSIA - COSOFREŢ  EUGENIA 	în vârsta de 	41  ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI 	str 	 nr 
bl 	sc 	ap 	judeţul 	GALATI  

in temeiul dispoziţillor 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 "in scris, cu ar ătarea dovezilor pe care se 

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

0f-4er de stare civilă  delegat, 
Nume Prenu P1 

_k• Card6dt  
offiter r_e  tO 

a sto 

Nr. Inregistrare: /04.10.2018 



Data casatoriei: 14.10.2018 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civil ă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva 	4 	luna 	OCTOMBRIE 	anul 	2018 	a fost Inregistrat ă  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 OCNEANU MARIUS - BOGDAN  

1n vârstă  de 	32 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI  

str 	 nr 	bl 	sc 	ap 68, judetul 	GALATI  

ş i a d-rei(nei) 	 ZAHARIA NICOLETA 	 1n vârsta de 	36 ani 

cu domiciliul isn • 	 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 

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

Ofiţer de stare ci 
Nume Wrik 

gat, 

PIP 
Nr. Inregistrare: /04.10.2018 



Data casatoriei: 18.10.2018 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva 	8 	luna 	OCTOMBRIE 	anul 	2018 	a fost Tnregistrat ă  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 PREUTESCU GICU - IONUŢ   
in vârstă  de 	29 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI  

str 	 nr 	bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALATI  

ş i a d-rei(nei) 	VRABIE ANDREEA - RALUCA 	in vârsta de 	26  ani 

cu domiciliul în 	 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 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, 
Nume PkiMmie 

Nr. Inregistrare: /08.10.2018 

dorache Adriana 
i ţ er fe st are 



Data casatoriei: 19.10.2018 

ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva 	9 	luna 	OCTOMBRIE 	anul 	2018 	a fost Inregistrat ă  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 PÂSLARU PAUL - DANIEL  
1n vărstă  de 	38 	ani, cu domiciliul In 	 TECUCI  

str 	  nr 	bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALATI  

ş i a d-rei(nei) 	GHINEA ADRIANA - ANDREA 	1n vă rsta de 	24  ani 

cu domiciliulIn 	 TECUCI 	str 	 nr_ 
bl 	sc ap 	judeţul 	GALATI  

Tn 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 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, 
Nume Prenume 

Nr. Inregistrare: /09.10.2018 

driana 
stare 

he A 



Data casatoriei: 20.10.2018 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE  

Astăzi: ziva  10  luna 	OCTOMBRIE 	anul 	2018 	a fost Inregistrat ă  
declaraţia de căsâtorie a d-lui 	 NEGRU AURELIAN - COSMIN  

1n varstă  de 	28 	ani, cu domiciliulIn 	 TECUCI  

str 	 nr 	bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALAT  

ş i a d-rei(nei) 	 BIRLĂDEANU ANDRA 	 1n vârsta de 	30  ani 

cu domiciliulIn 	POPEŞTI - LEORDENI 	str 	 nr 

bl 	sc 	ap . judeţul 	 ILFOV 	. 

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 1n scris, cu ar ătarea dovezilor pe care se 

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

Ofiţer de stare 
Nume Prenume 

f 
Scorta tia 

Ofiţor 	stare"';(1ţ  
Nr. Inregistrare: /10.10.2018 



Data casatoriei: 20.10.2018 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUI3LICATIE 

Astăzi: ziva  10  luna 	OCTOMBRIE 	anul 	2018 	a fost înregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 NEGRU MARIUS - VALENTI  

în vârstă  de 	31 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI  

str 	 nr 	bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALAT1  

ş i a d-rei(nei) 	CONDRACHE GEORGIANA - MĂDĂLINA în vă rsta de 	24  ani 

cu domiciliul In 	 TECUCI 	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  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 

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

Ofiţer de stare civilă  
Nume Prenume 

Scorta 
c9ciţer d; star4:.; 

Nr. Inregistrare: /10.10.2018 



Data casatoriei: 22.10.2018 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALATI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE  

Astăzi: ziva  11  luna 	OCTOMBRIE 	anul 	2018 	a fost înregistrată  
declaraţia de căsâtorie a d-lui 	 TASCA ANDREI - VASILE  
1n vârstă  de 	25 	ani, cu domiciliul In 	 TECUCI  

str 	  nr 	bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALATI  

ş i a d-rei(nei) 	TRANDAFIR DIANA - ALEXANDRA 	in vârsta de 	22  ani 

cu domiciliul in 	SENDRICENI 	str 	 nr 	 

bl 	sc ap 	judeţul 	BOTOŞANI 	. 

În terneiul 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 îndeplinite. 

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

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

Ofi ţer de stare civilă  delegat, 
Num.e Pre / e 

• orac he  Adriana 

	

Nr. Inregistrare: /11.10.2018 	 ? 	 0.:1;1 " r  de 	civi rd  
4■;' 	 e  

so'Locell d° 
OCI 



Data casatoriei: 25.10.2018 

ROMÂNIA 
JUDETUL GALAŢI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICATIE 

Astăzi: ziva  15  luna 	OCTOMBRIE 	anul 	2018 	a fost Tnregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 NIŢU MARICEL  
isn vă rstă  de 	58 	ani, cu domiciliulIn 	 GALAŢ I  

str 	 nr 	 bl • 	 sc 	ap 	, judetul 	GALAŢ I  

ş i a d-rei(nei) 	 CANTEA MARIANA 	 Tri vă rsta de 	53  ani 

cu domiciliulIn 	 TECUCI 	str 	 nr 	-  
bl 	sc 	ap 	judeţul 	GALAŢI  

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 isn scris, cu ar ătarea dovezilor pe care se 

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

Ofiţer de stare civj ă  delegat, 
Nume Pr me 

Nr. Inregistrare: /15.10.2018 

1 ,«, -%<;_iintinita 
e 	.. .(€.7  ar. cexţ t . 

; 

. vs!' *,' 



Data casatoriei: 26.10.2018 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva  16  luna 	OCTOMBRIE 	anul 	2018 	a fost inregistrat ă  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 MANOLE VASILE - DRAGOŞ   
1n vărstă  de 	29 	ani, cu domiciliulin 	 TECUCI  

str 	  nr 	bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALAŢ I  

ş i a d-rei(nei) 	 VASILE ALINA 	 "in vă rsta de 	20  ani 

cu domiciliul in 	 TECUCI 	str 	  nr 	■  
bl 	sc 	ap 	judeţul 	GALATI 	. 

1n temeiul dispozi ţillor 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. 

	

Ofiţer de s 	ă  delegat, 

	

N 4.. 	•i e 	e 

er 
.ge 

Nr. Inregistrare: /16.10.2018 



Data casatoriei: 27.10.2018 

ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva  17  luna 	OCTOMBRIE 	anul 	2018 	a fost Inregistrat ă  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 RUSU ADRIAN - V. IOREL  
1n vă rstă  de 	34 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI  

str 	 nr 	bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALATI  

ş i a d-rei(nei) 	CHELBAIOANA - DAIANA 	1n vă rsta de 	32  ani 

cu domiciliulIn 	 IAŞ I 	str 	 nr 	 
bl 	_sc 	ap 	judeţul 	 IAŞ 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 1n scris, cu ar ătarea dovezilor pe care se 

Tntemeiază , 1n termen de 10 zile de la afişarea publicaţ iei. 

Ofiţer de staresl: ă  delegat, 

Nr. Inregistrare: /17.10.2018 



Ofi ţer de stare ci gat, 

Data casatoriei: 27.10.2018 

ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE  

Astăzi: ziva  17  luna 	OCTOMBRIE 	anul 	2018 	a fost Inregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 MUNTEANU ANDREI  
în vă rstă  de 	28 	ani, cu domiciliulIn 	 TECUCI  

str 	  nr 	bl 	sc 	ap 	judetul 	GALATI  
ş i a d-rei(nei) 	TUDORACHE CRISTINA 	 în vă rsta de 	29  ani•  

cu domiciliulIn 	 FOCŞANI 	str 	 nr 
b 	_sc ap_ _ judeţul 	VRANCEA  

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 ar ătarea dovezilor pe care se 

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

Nr. Inregistrare: /17.10.2018 



Data casatoriei: 27.10.2018 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva  17  luna 	OCTOMBRIE 	anul 	2018 	a fost înregistrată  
declaraţ ia de căsătorie a d-lui 	BIDIVENCIU CONSTANTIN - DORIAN  

"in vă rstă  de 	57 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI  

str 	  nr 	 bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALATI  
ş i a d-rei(nei) 	 ARHIRI CONSTANTA 	 "in vă rsta de 	50  ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI 	str 	 nr 
bl 	sc 	ap 	judeţul 	GALATI  

in 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 cunoş tinţă  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 publicaţ iei. 

Nr. Inregistrare: /17.10.2018 



Data casatoriei: 27.10.2018 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE  

Astăzi: ziva  17  luna 	OCTOMBRIE 	anul 	2018 	a fost înregistrat ă  
declaraţia de căsâtorie a d-lui 	 MARUS GEORGE - ALIN  

1n varstă  de 	24 	ani, cu domiciliulIn 	 TECUCI  

str    nr 	bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALATI  

ş i a d-rei(nei) 	 MARIAN MARIANA 	 "in vârsta de 	25  ani 

cu domiciliul in 	BUCIUMENI 	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 cerin ţe ale legii nu sunt Trideplinite. 

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 publica ţiei. 

Ofiţer de s,:0',nZi°11,71'x;.ţ,;.,,delegat, 
N ‘',.::»\.‘;,;3#,:.: e 

Sa ~1''.,../. . i  .. , -, -,50. - 	.   
qfiţer 42re stare civit'd 

Nr. Inregistrare: /17.10.2018 



Data casatoriei: 27.10.2018 

ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva  17   luna 	OCTOMBRIE 	anul 	2018 	a fost Inregistrat ă  
declaraţia de căsâtorie a d-lui 	 LUPU ANDREI - ADRIAN  

în varstă  de 	35 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI  

str 	 nr 	bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALATI  

ş i a d-rei(nei) 	 MARIAN CORINA 	 In vârsta de 	25  ani 

cu domiciliulîn 	 TECUCI 	str 	 nr 

- 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 In scris, cu ar ătarea dovezilor pe care se 

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

Nr. Inregistrare: /17.10.2018 



Data casatoriei: 28.10.2018 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PIJBLICAŢIE 

Astăzi: ziva  18  luna 	OCTOMBRIE 	anul 	2018 	a fost Inregistrat ă  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 ENACHE CIPRIAN  

"in vărstă  de 	26 	ani, cu domiciliul in 	 TECUCI  

str 	 _    nr 	 bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALATI  

ş i a d-rei(nei) 	MARU$CA MARIANA - ELENA 	"in vă rsta de 	23  ani 

cu domiciliulTn 	 BARCEA 	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 In scris, cu ar ătarea dovezilor pe care se 

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

Ofiţer~e ci1ă  delegat, 

Nr. Inregistrare: /18.10.2018 



Data casatoriei: 01.11.2018 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICATIE 

Astăzi: ziva  22  luna 	OCTOMBRIE 	anul 	2018 	a fost Inregistrat ă  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 CONDRACHE IONUŢ  - GEANI  

1n vârstă  de 	33 	ani, cu domiciliul în 	 MATCA  

str 	 nr 	bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALATI  

ş i a d-rei(nei) 	SEVASTRE ALECSANDRA - MĂDĂLINA "in vă rsta de 	23  ani 

cu domiciliulIn 	 TECUCI 	str 	 nr 	 

bl 	sc 	ap_ 	judeţu I 	GALATI  

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 ar ătarea dovezilor pe care se 

"intemeiază ,In termen de 10 zile de la afi şarea publica ţiel. 

Ofiţer de 	delegat, 
Nu66'agie e 

vc 
Nr. I n registrare: /22.10.2018 



Data casatoriei: 05.11.2018 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva  26  luna 	OCTOMBRIE 	anul 	2018 	a fost înregistrată  
declaraţia de căsâtorie a d-lui 	 LUPEI DUMITRU  
Tri vârstă  de 	73 	ani, cu domiciliulln 	 TECUCI  

str    nr 	bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALAŢ I  

ş i a d-rei(nei) 	 ENACHE GEORGETA 	 1n vârsta de 	67  ani 

cu domiciliulIn 	 • 	 TECUCI 	str 	 nr 	 
bl 	_sc 	ap_ _ judeţul 	• 	GALATI 	. 

Tri temeiul dispoziţiilor art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat, 
orice persoană  poate face opoziţie la această  căsâtorie, dacă  are cunoş tinţă  de existenţa 

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

Opunerea la căsâtorie se va face 1n scris, cu arătarea dovezilor pe care se 
întemeiază , isn termen de 10 zile de la afi şarea publicaţiei. 

Nr. Inregistrare: /26.10.2018 

Ofiţer de sta•e civil ă  delegat, 
Nume Pren 

, 

, 

TILO;IL 	 driana 
Ofiter e stare civifj 



Data casatoriei: 15.11.2018 

ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva  29  luna 	OCTOMBRIE 	anul 	2018 	a fost inregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 ZISU DANIEL  

In vârstă  de 	27 	ani, cu domiciliulîn 	 BARCEA  

str 	nr 	bl 	sc 
	

ap 	, judetul 	GALATI  

ş i a d-rei(nei) 
	

GHIORGHITĂ  MELANIA 	"in vârsta de 	20  ani 

cu domiciliul Tn • 	 TECUCI 	 str 	 Ilr 
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 c ăsătorie se va face 1n scris, cu ar ătarea dovezilor pe care se 

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

Nr. I n registrare: /29.10.2018 

Ofiţer de stare civilă  delegat, 
•

1 
ilo e Prenume 

aomA I şip, 

- V.,,o  SIM •,, t?4,0 	, 
udorache "idn.an,ra„, 

„c a„ OfIter de stare rt

v

.. 



Data casatoriei: 08.11.2018 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICATIE 

Astăzi: ziva  29  luna 	OCTOMBRIE 
	
anul 	2018 	a fost Inregistrată  

declaraţia de căsătorie a d-lui 	MOVILEANU SERGIU - CONSTANTIN 

1n vârstă  de 	51 	ani, cu domiciliul "in 	 TECUCI  

str 	 nr 	bl 	sc 	ap 	' , judetul 	GALATI  

ş i a d-rei(nei) 	 MARIN ELENA 	 1n vârsta de 	46  ani 

cu domiciliul Tn 	CERTEŞTI 	str 	 nr 	 

bl 	sc 	ap 	judeţul 	GALAŢ I 	. 

In temeiul dispozi ţiilor 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 Tri scris, cu ar ătarea dovezilor pe care se 

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

Oftţer de stare civilă  delegat, 
Nume Prenume 

firache Adr.  iana 

	

Nr. Inregistrare: /29.10.2018 
	 ţ er de stare civit 



Data casatoriei: 09.112018 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICATIE 

Astăzi: ziva  30  luna 	OCTOMBRIE 	anul 	2018 	a fost Inregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 CILIBRAN IONUT - DAN  
"in vă rstă  de 	20 	ani, cu domiciliulln 	 TECUCI  

str 	 nr 	bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALAT1  
ş i a d-rei(nei) 	 BĂ ICULESCU SIMONA 	 în vă rsta de 	18  ani 

cu domiciliulIn 	 TECUCI 	str 	 nr 	 

bl 	sc 	ap 	judeţul 	GALATI  

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

orice persoană  poate face opozi ţie la această  că'sătorie, 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 

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

Ofiţer de stare civilă  ,croi-d`gat; 
Nume Prenume;,_,:; 

Scorta iuft."°' Ofi,ter are stare 

Nr. Inregistrare: 35228/30.10.2018 
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