
Data casatoriei: 15.05.2021 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALATI 
SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva 	4 	luna 

 

MAI 	anul 	2021 	a fost inregistrată  

    

declaraţia de căsătorie a d-lui 	 POPA ALEXANDRU - ANDREI  

"in vărstă  de 	ani, cu domiciliul "in BUCUREŞTI 
str 	 nr 	bl 	sc 	ap 	judetul 	  

şi a d-rei(nei) 	 SÂIU ANCA - MARIA 	 'in vărsta de _____ ani 
cu domiciliulIn 	 TECUCI 	str 	 nr 

bl 	sc, ap judeţul 	GALATI 

1n temeiul dispozkiilor art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat, 

orice persoană  poate face opozkie 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 
Tntemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei. 

OFIŢER D~FW "40  
Nuine 

Nr. Inregistrare: 32166/04.05.2021 



Data casatoriei: 15.05.2021 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
SPCLEP TECUCI 

- Stare Civilă - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva 	5 	luna 

 

MAI 	anul 	2021 	a fost inregistrată 

    

declaraţia de căsătorie a d-lui 	 FILOTI DANIEL - MIHAI  
1n vârstă de 	ani, cu domiciliulIn 	 TECUCI 
str 	 nr 	bl 	sc 	ap . , judetul 	GALAŢI  
şi a d-rei(nei) 	LUPU ANDREEA - MARIA 	1n vârsta de 	ani 
cu domiciliul i'n 	 TECUCI 	str 	 nr 	 
bl 	sc ap judeţul 	GALAŢI  

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 în scris, cu arătarea dovezilor pe care se 
Intemeiază, 1n termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei. 

OFIŢER DE ST 

 

DA dit 
iâ • !, •"4 

 

Nume şkrtatzumz 
Cără6tăţ Tforela 
Ofiţer efe stare 

Nr. Inregistrare: 32201/05.05.2021 



Data casatoriei: 15.05.2021 

ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 
SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva 	5 	luna 

 

MAI 	anul 	2021 	a fost Inregistrată  

    

declaraţia de căsătorie a d-lui 	 NEDELCU - SAVIN GEORGE  

1n vărstă  de 	ani, cu domiciliulin 	 TECUCI  

str 	 nr 	bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALATI  

şi a d-rei(nei) 	 ROMAN CORINA 	 "in vărsta de 	ani 

cu domiciliulln 	 NĂRTEŞTI 	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 îndeplinite. 

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

OFITER DE. 5--Ţ2WCI 
Nurhekrfl)r4hilWe 

Nr. Inregistrare: 32214/05.05.2021 



Data casatonei: 15.05.2021 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
SPCLEP TECUCI 

Stare 

PUBLICATIE 

Astăzi: ziva 	5 	luna 	MAI 	anul 	2021 	a fost Inregistrată 
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 PETRACHE LUCIAN - ADRIAN  
1n vârstă de 	ani, cu domicillulIn 	 BUCUREŞTI  
str 	 nr 	bl 	sc 	ap 	judetul 	SECTOR 3  
şi a d-rei(nei) 	 URSU SVETLANA 	 1n vârsta de 	ani 
cu dornicillulIn 	BUCUREŞTI 	str 	 inr 	 
bl 	sc ap 	judeţul 	SECTOR 3 	. 

tn 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, on alte cerinţe ale legil 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 afSrea publicaţiei. 

OFIŢER DE STARE,CIVII,Ă 
Nume şi,prenume 

Cdriraţ ŞCoreta (3,:pdietc 

.Nr. Inregistrare: 32211/05.05.2021 
	 Ofiţer ie stare civiCă 


