
Data casatoriei: 1103.2021 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICATIE 

Astăzi: ziva 	1 	luna 	MARTIE 	anul 	2021 	a fost înregistrată  
declaraţia de căsâtorie a d-lui 	 TRINCU MARIAN  

în vârstă  de 	ani, cu domiciliul Tri 	 TECUCI  

str 	  nr 	bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALAŢI  

şi a d-rei(nei) 

  

ENACHE ADRIANA 

  

Tri vârsta de 	ani 

            

cu domiciliul în 	 

bl 	sc ap 

 

COSMEŞTI 

 

str 	 nr 

 

 

judeţul 	GALAŢI 

         

          

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 îndeplinite. 

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

OFIŢER DE STRE CIVILĂ, 
Nume şi 	ume 

Nr. Inregistrare: /01.03.2021 



Data casatoriei: 13.03.2021 

ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 
SPCLEP TECUCI 

- Stare Civilă - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva 	3 	luna 	MARTIE 	anul 	2021 	a fost Inregistrată 
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 CÂCU MARIUS - PETRIŞOR  
1n vârstă de 	ani, cu domiciliulIn 	 TECUCI  
str 	 nr 	bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALATI  
şi a d-rei(nei) 	SIMBOTIN EMILIA - ANDREEA 	1n vârsta de 	ani 

cu domiciliulin 	 TECUCI 	str 	 a-nr 	 

bl 	sc _ ap 	judeţul 	GALATI  

1n temeiul dispozkiilor art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat, 
orice persoană poate face opoziţie la această căsătorie, dacă are cunoştinţ'ă 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, 1n termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei. 

OFITER DE STARE 01VIMA, 
Nume şid231-iuw 

Nr. Inregistrare: 31182/03.03.2021 



Data casatoriei: 15.03.2021 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

Ast'ăzi: ziva 	5 	luna 	MARTIE 	anul 	2021 	a fost Inregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 SANDU GHEORGHE  

"in vârstă  de 	ani, cu domiciliulîn 	 OCNELE MARI  

str 	 nr 	bl 	sc 	ap 	, judetul 	VÂLCEA  

şi a d-rei(nei) 	SZANDU MARIANA - REBECA 	l'n vârsta de 	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 cerinţe ale legii nu sunt Indeplinite. 

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

OFIŢER DE STARE 
Num,i-,‘nume 

Nr. Inregistrare: 31214/05.03.2021 
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