
Data casatoriei: 13.02.2021 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
SPCLEP TECUCI 

- Stare Civira - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva 	3 	luna 

 

FEBRUARIE 	anul 	2021 	a fost inregistrată 

    

       

declaraţia de căsâtorie a d-lui 	 CRISTIAN MARIUS  
în vârstă de 	ani, cu domiciliul în TECUCI 

    

str 	  nr 	. 	bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALATI  
şi a d-rei(nei) 	COZMA ELENA - DENISA 	în vârsta de 	ani 

cu domiciliul în 	 BĂCEŞTI 	str 	 nr 
bl 	sc 	ap 	 judeţul 	VASLUI 

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 cerinţe ale legii nu sunt Indeplinite. 

Opunerea la căsâtorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se 
intemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei. 

OFIŢER DE STARE CIVILĂ, 
Nume şi prenume 

Nr. Inregistrare: /03.02.2021 



Data casatoriei: 19.02.2021 

ROMÂNIA 
JUDEJUL GALAJI 
SPCLEP TECUCI 

- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva 	9  	luna 	FEBRUARIE 	anul 	2021 	a fost înregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 CRĂESCU IOAN  

în vârstă  de 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI  

str 	 . 	nr 	 bl 	scap,judetul 	GALAŢI  
şi a d-rei(nei) 	 DONŢU CRISTINA 

 

în vârsta de 	ani 

    

cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str 

 

nr 
bl 	sc 	apjudeţul 	GALAŢI 

În temeiul dispoziţiilor art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat, 

orice persoană  poate face opoziţie Ia această  căsătorie, dacă  are cunoştinţă  de existenţa 

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

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

întemeiază, în termen de 1 0 zile de la afişarea publicaţiei. 

OFIŢER DE STARE CIVILĂ, 
Nume şi pri 

Nr. tnregistrare: /09.02.2021 



Data casatoriei: 20.02.2021 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
SPCLEP TECUCI 

- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva  10   luna 	FEBRUARIE 	anul 	2021 	a fost înregistrată  
deciaraţia de căsătorie a d-lui 	 CROITORU GHEORGHE  
în vârstă  de 	ani, cu domiciliulîn TECUCI 

 

    

str 	 nr 	bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALAŢI 
şi a d-rei(nei) 	 CĂLUGĂREANU ELENA 	în vârsta de 	ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str 	 nr 
bl 	sc_apjudeţul 	GALATI 

În 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 cerinţe ale legii nu suntîndeplinite. 

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

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

OFIŢER DE$FA r C1 

Nue isin 

Nr. lnregistrare: 30756/1 0. 02.2021 



TARE CIVILĂ, 
me 

OFI 

Data casatoriei: 21.02.2021 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
SPCLEP TECUCI 

- Stare Civilă  - 

PUB LICAŢIE 

Astăzi: ziva  10   luna 	FEBRUARIE 	anul 	2021 	a fost înregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 GHEORGHE ANDREI  
în vârstă  de 	ani, cu domicijiulîn 	 TECUCI  

str 	 nr 	bl 	sc . ap 	, judetul 	GALAŢI  
şi a d-rei(nei) 	SANDU PAULA- LĂCRĂMIOARA 	în vârsta de 	ani 

cu domiciliul în 	 TECUCI 	 str 	 nr 
bl 	sc.ap judeţul 	GALAŢI 

În temeiul dispoziţiilor art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codui Civil, republicat, 

orice persoană  poate face opoziţie la această  căsătorie, dacă  are cunoştinţă  de existenţa 

vreunei piedici legale, ori alte cerinţe ale legii nu suntîndeplinite. 

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

întemeiază, în termen de lOzile de Ja afişarea publicaţiei. 

Nr. lnregistrare: 30761/10.02.2021 



Data casatoriei: 22.02.2021 

ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 
SPCLEP TECUCI 

- Stare Civilă - 

PUBLICATIE 

Astăzi: ziva 	12 	luna 	FEBRUARIE 	anul 	2021 	a fost inregistrată 
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 OITA IONUT  
în vârstă de ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 
str 	 nr 	bl 	sc 	 ap 	, judetul 	GALATI  
şi a d-rei(nei) 	 LOGHIN RAMONA în vârsta de 	ani 

   

cu domiciliul în 	 TECUCI 	str 
bl_ sc 	ap 	 judeţul 	GALATI 

nr 

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 cerinţe ale legii nu sunt indeplinite. 

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se 
întemeiază, 1n termen de 10 zile de la afişarea 

OFITER IDE STARE 
NtWe şi prenume 

Nr. Inregistrare: 30815/12.02.2021 



Data casatoriei: 25.02.2021 

ROMÂNIA 
JUDETUL GALAŢI 
SPCLEP TECUCI 

- Stare Civilă - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziu‘a 	15 	luna 	FEBRUARIE 	anul 	2021 	a fost inregistrată 
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 HURMUZ SAMIR  
1n vărstă de 	 ani, cu domiciliul in 	 TECUCI  
str 	 nr 	 bl 	sc 	 ap 	, judetul 	GALATI  
şi a d-rei(nei) 	BĂICULESCU BIANCA 	in vărsta de 	ani 

cu domiciliul in 	 TECUCI 	str 	 nr 	 
bl 	sc 	ap 	 judeţul 	GALATI  

in temeiul dispoz.rţiilor 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 cerinţe ale legii nu sunt indeplinite. 

Opunerea la căsătorie se va face 1n scris, cu arătarea dovezilor pe care se 
intemeiază, in termen de 10 zile de la afişarea 

OFITER DE Srl'ARE 
Nume şkrenume 

Nr. Inregistrare: 30838/15.02.2021 



Data casatoriei: 27.02.2021 

ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 
SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva 	17  luna 	FEBRUARIE 	anul 	2021 	a fost Tnregistrată  
declaraţia de căsâtorie a d-lui 	 MARIN COSTEL - SORIN  

în vârstă  de 	ani, cu domiciliul în 	 TECUCI 

str 	 nr 	 bl 	sc 	ap  _  , judetul 	GALATI 

şi a d-rei(nei) 	 ARHIP MIHAELA 	 in vârsta de 	.. 	ani 

cu domiciliul "in 	 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  căsâtorie, dacă  are cunoştinţă  de existenţa 
vreunei piedici legale, ori alte cerinţe ale legii nu sunt Indeplinite. 

Opunerea la căsâtorie se va face in scris, cu arătarea dovezilor pe care se 
întemeiază, "in termen de 10 zile de la afişarea publicaţiel. 

OFITER DE STARE 
Nume şi prenume 

Nr. Inregistrare: /17.02.2021 



Data casatoriei: 28.02.2021 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICATIE 

Astăzi: ziva 	18  luna 	FEBRUARIE 	anul 	2021 	a fost Tnregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 SANDU DANIEL  

in vârstă  de 	 ani, cu domiciliul in 	 TECUCI  

str 	  nr 	 bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALATI  

şi a d-rei(nei) 	 CALIN RAHELA 	 in vârsta de 	ani 

cu domiciliulîn 	BRAHAŞEŞTI 	str 	 17 	 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 cerinţe ale legii nu sunt indeplinite. 

Opunerea la căsătorie se va face in scris, cu arătarea dovezilor pe care se 
intemeiază, in termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei. 

OFIŢER DE SrfiARE 
Nume şliptenume 

Nr. Inregistrare: 30928/18.02.2021 



Data casatoriei: 06.02.2021 

ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 
SPCLEP TECUCI 

- Stare Civilă - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva  24  luna 	FEBRUARIE 	anul 	2021 	a fost Inregistrată 
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 IVAN ADRIAN  
in vârstă de 	ani, cu domiciliul in  ' 	 TECUCI  
str 	  nr 	_ 	bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALATI  
şi a d-rei(nei) 	 CHIVOIU MARIANA 	 1n vârsta de 	ani 
cu domiciliulIn 	DRĂGUŞENI 	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 cerinţe ale legii nu sunt indeplinite. 

Opunerea la căsătorie se va face in scris, cu arătarea dovezilor pe care se 
Intemeiază,In termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei. 

OFITER DE 
Nue 

Nr. Inregistrare: 31047/24.02.2021 
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