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A nexa nr.1G

PUBLICAŢIE

Astăzi 18.01.2016 (ziua,luna,anul) a fost înreg istrată declaraţia de căsătorie a d-lui ABABEI 
(numele) Ml HAI DANIEL (prenume), în vârstă de 29 a n i , cu dom iciliu l în
BUCUREŞTI (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
UNGAR (numele) ANA MARIA (prenum ele) în vârstă de
ani, cu dom iciliu l în BUCUREŞTI (localitatea), 3 (judeţul/sectorul)

în tem eiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are 
cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

O punerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întem eiază , în term en d 
de la data afişării publicaţiei.
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Astăzi 18.01.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui DRAGOMIRESCU 
(numele) ALIN IONEL (prenume), în vârstă de 29 a n i , cu dom iciliu l în
COSTESTl (localitatea) ARGEŞ (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
MOCANU (numele) GEORGIANA ADRIANA (prenum ele) în vârstă de
ani, cu dom iciliu l în BUCUREŞTI (localitatea), 3 (judeţu l/sectoru l)

în tem eiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are 
cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

O punerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întem eiază , în term en d 
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act 0 Data înregistrării: 18.01.2016
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Astăzi 18.01.2016 (ziua,luna,anul) a fost înreg istrată declaraţia de căsătorie a d-lui LUPU 
(numele) FLORIN a d r ia n  (prenume), în vârstă de 36 a n i , cu dom iciliu l în
TULCEA (localitatea) TULCEA (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
R0TARU _ (numele) CRISTIANA GEORGIANA (prenum ele) în vârstă de
ani, cu dom iciliu l în BUCUREŞTI (localitatea), 3 (judeţu l/sectoru l)

în tem eiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are 
cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

O punerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întem eiază , în term en d 
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act 0 Data înregistrării: 18.01.2016

34



PRIMĂRIA SECTORULUI 3
-STAREA CIVILĂ-

PUBLICAŢIE

Anexa nr.1G

Astăzi 18.01.2016 (ziua,luna,anul) a fost înreg istrată declaraţia de căsătorie a d-lui NASTA 
(numele) CODRUŢ EUGEN (prenume), în vârstă de 42 a n i , cu dom iciliu l în
BUCUREŞTI (localitatea) 6 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
CONSTANTIN (numele) MIHAELA MONICA (prenum ele) în vârstă de 42
ani, cu dom iciliu l în BUCUREŞTI (localitatea), 3 (judeţul/sectorul)

în tem eiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are 
cunoştin ţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

O punerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întem eiază , în term en d 
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act o Data înregistrării: 18.01.2016


