
Data casatoriei: 1102.2019 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE  

Astăzi: ziva 	1 	luna 	FEBRUARIE 	anul 	2019  a fost Inregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 MIHAI IONUT  

1n vârstă  de 	30 	ani, cu domiciliul In 	 TECUCI  

str 	  nr 	bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALATI  

ş i a d-rei(nei) 	 DINU CRISTINA 	 1n vă rsta de 	24  ani 

cu domiciliulIn 	BUCUREŞTI 	str 	  nr 	 

bl 	sc ap 	judeţul 	SECTORUL 5  

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 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 publicaţiei. 

Ofiţer de stare civilă  04,14,4,‘, - Nume PrenunW r-  _.... , 
N,',,, ,,?' 

Scorta 
0,fiţer de stare civilă  

Nr. Inregistrare: /01.02.2019 



Data casatoriei: 14.02.2019 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE  

Astăzi: ziva 	4 	luna 	FEBRUARIE 	anul 	2019  a fost Tnregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 BARANYAI BOGDAN  
1n vărstă  de 	32 	ani, cu domiciliulin 	 TECUCI  

str 	  nr 	 bl 	_  sc 	ap _ , judetul 	GALATI  

ş i a d-rei(nei) 	 STOIAN VIORINA 	 1n vărsta de 	40  ani 

cu domiciliulIn 	 GALATI 	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  căsătorie, dacă  are cunoştinţă  de existenţa 

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

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

Intemeiază , In termen de 10 zile de la afi şarea publicaţ iei. 

Ofiţer de stare 
Nume Prenurr0,,, 

- 

Scorta 
Ofiter de stare civiră  

Nr. Inregistrare: /04.02.2019 



Data casatoriei: 21.02.2019 

ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civira - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva  11  luna 	FEBRUARIE 	anul 	2019 	a fost Inregistrat ă  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 SECARĂ  ROBERT  

isn vă rstă  de 	20 	ani, cu domiciliulIn 	 TECUCI  

str  	nr 	bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALAŢ I  

ş i a d-rei(nei) 	 IVAŞCU MARIA 	 1n vă rsta de 	44  ani 

cu domiciliul Tri 	  str 	 nr 	 

bl  B  sc 	ap 9 judeţul 	TIMIŞ   

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 

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

Intemeiază , isn termen de 10 zile de la afi şarea publica ţiel. 

Ofiţer de stare civira delegat, 
>iume Prenume 

1111:..W 	 • • vt,40, 	 dorache ,Adriana 
Nr. Inregistrare: /11.02.2019  ,,u4dew ,_)fl ţ er de stare civird 



Data casatoriei: 22.02.2019 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICATIE 

	

' Astăzi: ziva 	12  luna 	FEBRUARIE 	anul 	2019 	a fost Inregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 NEAGU CONSTANTIN  

în vă rstă  de 	48 	ani, cu domiciliulIn 	 GALATI  

str 	 nr 	bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALATI  

ş i a d-rei(nei) 	 GROZAVU LAVINIA 	 isn vă rsta de 	39  ani 

cu domiciliulIn 	 TECUCI 	str 	 nr 

bl 	sc 	ap 	judeţul 	GALATI 	. 

1n temeiul dispozkiilor 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 cerin ţe ale legii nu sunt Indeplinite. 

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

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

Ofi ţer de stare civilă  delegat, 
• N - Prenume 

ţ?,ON4 Aul 

TdorgcJje Mriana 
14T 	°°.5 Ofiţer de stare cjvjîă  

Nr. Inregistrare: /12.02.2019 



Data casatoriei: 24.02.2019 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICATIE  

Astăzi: ziva  14  luna 	FEBRUARIE 	anul 	2019 	a fost Tnregistrată  

declaraţia de căsâtorie a d-lui 	 NEAGU MIHAI - PETRU  

in vârstă  de 	38 	ani, cu domiciliul "in 	 GALAŢ I  

str 	  nr 	bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALAŢ I  

ş i a cl-rei(nei) 	BOGHEAN IONELA - DANIELA 	"in vârsta de 	29  ani 

cu domiciliul "in 	 TECUCI 	str  	nr ____ 
bl 	sc 	ap 	judeţul 	GALAŢ I 	. 

1n 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 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 vil ă  delegat, 
Nume I 

Nr. Inregistrare: /14.02.2019 
prache Adriana 
er de stare civjfă  



Data casatoriei: 28.02.2019 

ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva  18  luna 	FEBRUARIE 	anul 	2019 	a fost Inregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 MIHAI IONUŢ  - PAUL  
1n vârstă  de 	30 	ani, cu domiciliulIn 	 TECUCI  

str 	  nr 	bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALAŢ I  

ş i a d-rei(nei) 	SAVA MADĂLINA - COSMINA 	1n vârsta de 	23  ani 

cu domiciliul Tri 	 GIURGIU 	str 	 nr 
_ judeţul 	GIURGIU  

in 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 Tndeplinite. 

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

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

 

Ofi ţer de st 
Nuir 

egat, 

Nr. Inregistrare: /18.02.2019 

 

rache Adr.  iana 
r de stare civiTă  



Data casatoriei: 04.03.2019 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE  

Astăzi: ziva  22  luna 	FEBRUARIE 	anul 	2019 	a fost înregistrată  
declaraţia de căsâtorie a d-lui 	 MUNTEANU FLORINEL  

în vârstă  de 	53 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI  

str 	 nr 	bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALATI  

ş i a d-rei(nei) 	COJOCARU ECATERINA - GABRIELA 	1n vârsta de 	43  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 îndeplinite. 

Opunerea la căsâtorie 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 civp 
NLlme Preit0 

rd5d, 
()-fiferV'rk 

Nr. Inregistrare: 30839/22.02.2019 



Ofiţer de stare civilă  delegat, 
ime Prenume 

udorache A.driana 
fiter de stare civzfa 

Data casatoriei: 07.03.2019 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva  25  luna 	FEBRUARIE 	anul 	2019 	a fost Tnregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 NITU IONUT  

"in vârstă  de 	24 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI  

str 	 nr 	L 	bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALATI  
ş i a d-rei(nei) 	NITU REBECA - MARIANA 	în vârsta de 	19  ani 

cu domiciliul în 	DUDEŞTII NOI 	str 	 nr 	 
bl 	sc 	ap 	judeţul 	GALATI  

in temeiul dispozkiilor 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 

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. 

Nr. Inregistrare: /25.02.2019 



Data casatoriei: 07.03.2019 

ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICATIE  

Astăzi: ziva  25  luna 	FEBRUARIE 	anul 	2019  a fost inregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 MALAIROŞ  FLORIN  

în vărstă  de 	36 	ani, cu domiciliul In 	 TECUCI  

str 	  nr 	 bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALATI  

ş i a d-rei(nei) 	PASCARU MARIA - GEORGETA 	in vârsta de 	33  ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI 	str 	  nr 	 

bl_ _sc ap 	jude ţul 	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 , 1n termen de 10 zile de la afi şarea publicaţiei. 

Ofiţer de stare 	delegat, 
Nume Preriurne 	/ "mor 

Seorta iut-i/40 
3 fiţerde stare civiră  

Nr. Inregistrare: /25.02.2019 
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