
Data casatoriei: 15.03.2019 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva 	5 	luna 	MARTIE 	anul 	2019 	a fost Inregistrat ă  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 IOSIP IONUT  

în vârstă  de 	23 	ani, cu domiciliul1n 	 TECUCI  

str    nr 	bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALATI  

ş i a d-rei(nei) 	DURANCEA BEATRICE - LUIZA 	în vârsta de 	17  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 opoziţie 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 ,1n ten-nen de 10 zile de la afi şarea publica ţiei. 

Ofiţerre civil ă  delegat, 
,/~renurrie 

St4rg  

Nr. Inregistrare: /05.03.2019 



Data casatoriei: 16.03.2019 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE  

Astăzi: ziva 	6 	luna 	MARTIE 	anul 	2019 	a fost Tnregistrată  
declaraţia de căsâtorie a d-lui 	 CRIHANĂ  IULIAN - ALIN  
1n varstă  de 	23 	ani, cu domiciliulln 	 TECUCI  

str 	 nr 	bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALATI  

ş i a d-rei(nei) 	 RUSU ALINA - IUSTINA 	 l'n vârsta de 	22  ani 

cu domiciliul în 	 GOHOR 	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 1n scris, cu ar ătarea dovezilor pe care se 

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

Ofiţer de t 	civilă  delegat, 

' 

" 

"4:;•4. 
ti C•D 

••, <esco 	• 	 3, 

Nr. Inregistrare: /06.03.2019 
dorac 

0 iter de stare 
-4111. ■ 	he Ădr lana 



Data casatoriei: 21.03.2019 

ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva 	11 	luna 	MARTIE 	anul 	2019 	a fost Inregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 CANTARAGIU SAVICĂ  - DANIEL  

Tn varstă  de 	34 	ani, cu domiciliul l'n 	 TECUCI  

str  	 nr 	bl 	sc 	ap . 	judetul 	GALATI  

ş i a d-rei(nei) 	CREŢU RAMONA - PAMELA 	1n vârsta de 	25  ani 

cu domiciliulin 	 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 Indeplinite. 

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

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

Ofiţer de 

Nr. Inregistrare: /11.03.2019 

re civită  



Data casatoriei: 22.03.2019 

ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE  

Astăzi: ziva 	12  luna 	MARTIE 	anul 	2019  a fost înregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 CRISTOFOR IONUT  
"in vărstă  de 	29 	ani, cu domiciliulîn 	 TECUCI  

str 	  nr 	 bl 	 sc 	ap 	, judetul 	GALAT1  

ş i a d-rei(nei) 	ACHITEI VERONICA - NICOLETA 	1n vă rsta de 	18  ani 

cu domiciliulîn 	 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 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 arătarea dovezilor pe care se 

Tntemeiază , în termen de 10 zile de la afi şarea 

Ofiţer de stare civilă  
Nume Pren 

Scorţa Ii 
Ofiţer ds staro 

Nr. Inregistrare: /12.03.2019 



Data casatoriei: 22.03.2019 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE  

Astazi: ziva 	12  luna 	MARTIE 	anul 	2019  a fost Inregistrata 

declaraţia de casatorie a d-lui 	 BALAN CRISTIAN  
In varsta de 	26 	ani, cu domiciliul In 	 TECUCI  

str 	  nr 	 bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALATI  

ş i a d-rei(nei) 	 RADUCAN LIDIA 	 In varsta de 	20  ani 

cu domiciliul In 	BRAHAŞEŞTI 	str 	  nr 

bl 	sc 	ap 	jude ţul 	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 

Tntemeiaza, In termen de 10 zile de la afi şarea publicaţiel. 

Ofiţer de stare civilă  
Nume Prenu 

Scorţa 
Ofiţ er d sta 

Nr. Inregistrare: /12.03.2019 



Data casatoriei: 23.03.2019 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE  

Astăzi: ziva 	13  luna 	MARTIE 	anul 	2019  a fost Inregistrată  
declaraţia de căsătorie a 	 RUSU RĂZVAN  
în vârstă  de 	27 	ani, cu domiciliulîn 	 SĂVINESTI  

str 	  nr 	bl  	ap 	judetul 	NEAMT  

ş i a cl-rei(nei) 	TÂNJALĂ  CORINA - ELENA 	în vârsta de 	30  ani 

cu domiciliul în 	 GRIVITA 	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  căsătorie, dacă  are cunoştinţă  de existenţa 

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

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  
Nume Prenumet 

Scorţt T zt7fii' 
0Ater de stare ciiLd 

Nr. Inregistrare: /13.03.2019 



Data casatoriei: 

ROMÂNIA 
JUDETUL GALAŢI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva  22  luna 	MARTIE 	anul 	2019 	a fost Inregistrat ă  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	MANOLACHE NICUŞOR - LUCIAN  
în vărstă  de 	33 	ani, cu domiciliulln 	 TECUCI  

str 	 nr 	bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALATI  

ş i a d-rei(nei) 	MUNTEANU TANŢA - IONELA 	în vărsta de 	35  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  căsătorie, dacă  are cunoştinţă  de existen ţa 

vreunei piedici legale, ori alte cerinţe 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 afişarea publica ţiei. 

Ofiţer de stpre civilă  , 

ţ=" 

ra c he 
ae stare civiră  

Nr. Inregistrare: /22.03.2019 
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