
Data casatoriei: 16.12.2018 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE  

Astăzi: ziva 	6 	luna 	DECEMBRIE 	anul 	2018 	a fost Inregistrat ă  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 BĂRAGANU TITI  

In vă rstă  de 	50 	ani, cu domiciliul In 	 TECUCI  

str 	  nr 	bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALAŢ I  

ş i a d-rei(nei) 	 MIHAI DANIELA 	 1n vă rsta de 	42  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 în scris, cu ar ătarea dovezilor pe care se 

intemeiază , in termen de 10 zile de la afişarea 

Ofiţer de stare civil ă  delegat, 
Nume PrenuMe: 

P 
0 4" -Iuria 

ifi ,ter ;1"e '  tare 
Nr. Inregistrare: /06.12.2018 



Data casatoriei: 17.12.2018 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva 	7 	luna 	DECEMBRIE 	anul 	2018 	a fost înregistrat ă  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 SEFER - AIVAS TOADER  

în vă rstă  de 	59 	ani, cu domiciliul in 	 TECUCI  

str nr 	 bl 	 sc 	 ap 	, judetul 	GALATI  ,  

ş i a d-rei(nei) 	 MOHOREA CORNELIA 	 în vă rsta de 	55  ani 

cu domiciliulIn 	 TECUCI 	str 	 nr 	 

bl 	sc 	ap i judeţul 	GALATI 	. 

Tn 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 

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

Ofiţer de stare cvi1 ă  delegat, 

Nr. Inregistrare: /07.12.2018 
Vdriana 
e civilă  



Data casatoriei: 

ROMÂNIA 
JUDEŢLTL GALAŢI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva 	7  	luna 	DECEMBRIE 	anul 	2018 	a fost Tnregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 CALIN SAMIR  
1n vă rstă  de 	18 	ani, cu domiciliul Tn 	 TECUCI  

str     .tr 	 bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALATI  

ş i a d-rei(nei) 	CALIN CRISTINA - MIHAELA 	Tn vărsta de 	17  ani 

cu domiciliul Tn 	 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 cerin ţe ale legii nu sunt îndeplinite. 

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

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

Ofiţer de stare 
Nume Prena 

* 

Nr. Inregistrare: /07.12.2018 



Data casatoriei: 20.12.2018 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva 10  luna 	DECEMBRIE 	anul 	2018 	a fost inregistrat ă  
declaraţia de căsă  orie a d-lui 	 MILEA SAVA  

Tri varstă  de 	41 
	

ani, cu domiciliul în 	 TECUCI  

str 	- 	nr 	bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALAŢ I  

ş i a d-rei(nei)  
	

CEBAN MARIANA 	 în varsta de 	30  ani 

cu domiciliul In 
	 ITALIA 	str 	 nr 

bl 	sc 	ap 
	

judeţul 	ITALIA  

in temeiul dispoziţiilor art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civi ţ  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 afişarea publica ţ iei. 

Ofiţer de stare civi ă  delegat, 
Nume .„ sive, 

ijs rm(x,iche Ădriana 
. 	• r 

	

411;: 	 e stare C t ţ) I t 

Nr. Inregistrare: /10.12.2018 



Data casatoriei: 21.12.2018 

ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva 	11 	luna 	DECEMBRIE 	anul 	2018 	a fost Inregistrat ă  

declaraţia de căsâtorie a d-lui 	 MANOLACHE COSTEL  

"in vârstă  de 	20 	ani, cu domiciliul'in 	 VALEA MĂRULUI  

str 	  nr 	 bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALATI  

ş i a d-rei(nei) 	GHEONEA CRISTINA - CORNELIA 	1n vârsta de 	23  ani 

cu domiciliul l'n 	 CUDALBI 	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 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 "in scris, cu ar ătarea dovezilor pe care se 

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

Ofiţer de stare ţvilă  delegat, 
Nume I 

Nr. Inregistrare: /11.12.2018 
che A.arriana 

stare civird 



Data casatoriei: 21.12.2018 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICATIE 

	

Astăzi: ziva 	11 	luna 	DECEMBRIE 	anul 	2018 	a fost Inregistrat ă  
declaraţia de căsâtorie a d-lui 	 OLTEANU GEORGIAN - DORU  
în vârstă  de 	26 	ani, cu domiciliulîn 	 TECUCI  

str 	  nr 	bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALATI  

ş i a d-rei(nei) 	 DĂNILĂ  IONELIA 	 Tri vârsta de 	23  ani 

cu domiciliul în 	 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  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 , Tri termen de 10 zile de la afi şarea publicaţiei. 

Ofiţer de stare civi4 delegat, 
Nume Prem62' 

Tud"0,0c ţ i, 4 .4ina 

	

Nr. Inregistrare: /11.12.2018 	 Ofi ţ  e r 	 iv i 



Ofiţer de 

Nr. Inregistrare: /14.12.2018 

• "- 'elegat, 

he Adriana 
stare civjf 

Data casatoriei: 23.12.2018 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva  14  luna 	DECEMBRIE 	anul 	2018 	a fost înregistrat ă  

declaraţia de căsătorie a d-lui 	 IONITĂ  IONUT - COSMIN  

1n vârstă  de 	26 	ani, cu domiciliulIn 	 TECUCI  

str 	 •1 	nr 	_ 	bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALATI  

ş i a d-rei(nei) 	TOBOS MONICA - MARICICA 	1n vârsta de 	36  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 opozi ţie la această  căsătorie, dacă  are cunoştinţă  de existen ţa 

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

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 sl 

Nun 
›Z .! 

". ". r. 
Cg' ,7 • , 

Nr. Inregistrare: 35893/17.12.2018 

Data casatoriei: 27.12.2018 

ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civira - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva  17  luna 	DECEMBRIE 	anul 	2018 	a fost inregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 ALIONTE ALIN - OCTAVIAN  

Tn vă rstă  de 	34 	ani, cu domiciliul In 	 TECUCI  

str 	nr 	bl  . 	sc 	ap 	, judetul 	GALAT1  
ş i a d-rei(nei) 	 TOMA VERONICA 	 Tn vă rsta de 	34  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 existenţa 

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

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

intemeiază , Tn termen de 10 zile de la afi şarea 



Data casatoriei: 29.12.2018 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civira - 

PUBLICATIE 

Astăzi: ziva 	19  luna 	DECEMBRIE 	anul 	2018 	a fost Inregistrată  
declaraţia de căsâtorie a d-lui 	 OANCĂ  ORLANDO - IONUT  

1n vârstă  de 	29 	ani, cu domiciliulln 	 TECUCI  

str 	  nr 	bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALATI  

ş i a d-rei(nei) 	RARINCA ANIŞOARA - VASILICA 	1n vârsta de 	25  ani 

cu domiciliulîn 	UMBRĂREŞTI 	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  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 publica ţiei. 

Ofiţer de stareB_rcivilă  delegat, 
Nuw- 	me 

ofit  
, irr 

Nr. Inregistrare: /19.12.2018 



Data casatoriei: 29.12.2018 

ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civira - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva  19  luna 	DECEMBRIE 	anul 	2018 	a fost înregistrată  
declaraţia de căsâtorie a d-lui 	 RUSU MARCEL  
in vârstă  de 	36 	ani, cu domiciliulIn 	 ION NECULCE  
str 	 nr 	bl 	sc 	ap 	, judetul 	IAŞ I  
ş i a d-rei(nei) 	TURCU IULIANA- FLORINA 	in vârsta de 	25  ani 

cu domiciliul in 	 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  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 

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

Ofiţer de stare civila- 
Nume Prenum: 	4rt 

e  
star2 

3i13 
Nr. Inregistrare: /19.12.2018 



Data casatoriei: 29.12.2018 

ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICATIE 

	

Astăzi: ziva 	19  luna 	DECEMBRIE 	anul 	2018 	a fost Inregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 ILIE NICUŞOR - CATĂLIN  

"in varstă  de 	32 	ani, cu domiciliulIn 	 TECUCI  

str 	 nr 	bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALATI  

ş i a d-rei(nei) 	BUTE IONELA - GEORGIANA 	1n vârsta de 	29  ani 

cu domiciliul 1n 	 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 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. 

z-d,e stare civil ă  delegat, 
me Pre&ume 

4Jiălinitor  

Nr. I nregistrare: /19.12.2018 	

4 

re 



Data casatoriei: 06.01.2019 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civil ă  - 

PUBLICAŢIE  

Astăzi: ziva  27  luna 	DECEMBRIE 	anul 	2018 	a fost Tnregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 TALMACIU ANDREI - IONU Ţ   
1n vârstă  de 	30 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI  

str 	 • nr 	 bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALAŢ I  

ş i a d-rei(nei) 	IFTIMIE CRISTINA - CERASELA 	"in vă rsta de 	27  ani 

cu domiciliul Tn 	 COROD 	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 ar ătarea dovezilor pe care se 

"intemeiază , 1n termen de 10 zile de la afişarea publicaţiel. 

Ofiter de stare civil ă  delegat, 
Nume Pren ţi  

Scortall 
Nr. Inregistrare: /27.12.2018 

Ofiţer de stare 



Data casatoriei: 07.12.2018 

ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civira - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva  28  luna 	DECEMBRIE 	anul 	2018 	a fost l'nregistrată  
declaraţia de căsâtorie a d-lui 	 DUMITRIU ANDREI  

Tri vârstă  de 	30 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI  

str  	nr 	14  bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALATI  

ş i a d-rei(nei) 	 ENACHE MINODORA 	 în vârsta de 	27  ani 

cu domiciliul in 	 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 opoziţie la această  căsâtorie, dacă  are cunoştinţă  de existenţa 

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

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

Intemeiază , în termen de 10 zile de la afişarea publica ţiei. 

Ofiţer de stare civir o  jlegat, 
Nume PrQ 

Scortd 
Ofiţer tis s 

Nr. Inregistrare: /28.12.2018 



Data casatoriei: 07.01.2019 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE  

Astăzi: ziva  28  luna 	DECEMBRIE 	anul 	2018 	a fost Tnregistrat ă  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 BEBEA VIOREL - MIHAI  

"in vărstă  de 	43 	ani, cu domiciliulIn 	 TECUCI  

str 	 bl 	 sc 	ap 	, judetul 	GALATI  

ş i a d-rei(nei) 	CONSTANTINESCU SIMONA 	în vărsta de 	38  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 existenţa 

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

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

Intemeiază , 1n termen de 10 zile de la aNarea 

Ofiţer de stare civi  
(\i5t  Nume Pren'''‘ ,&,..,s -, /°V ‘ 

Scorta Iti # 4iLW' 
ofgfpr js staro civită  

Nr. Inregistrare: /28.12.2018 


