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Astăzi 15.01.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ENE 
(numele) NICOLAE DRAGOS (prenume), în vârstă de 34 a n i , cu dom iciliu l în
BUCUREŞTI (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
RADU (numele) c l a u d ia  a l in a  (prenum ele) în vârstă de 28
ani, cu dom iciliu l în BUCUREŞTI (localitatea), 4 (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.

Opunerea 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: 15.02.2016
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Astăzi 15.02.2016 (ziua,luna,anul) a fost înreg istrată declaraţia de căsătorie a d-lui ENE 
(numele) m ihai (prenume), în vârstă de 31 a n i , cu dom iciliu l în
GALAŢI (localitatea) GALAŢI (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
SIMION (numele) RAMONAANCUTA (prenum ele) în vârstă de 31
ani, cu dom iciliu l în CALARASl (localitatea), CALARASI (judeţu l/sectoru l)

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 0 Data înregistrării: 15.02.2016
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Astăzi 15.02.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui FAUR 
(numele) a d r ia n  p e t r ic a  (prenume), în vârstă de 27 a n i , cu dom iciliu l în
BUCUREŞTI (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
BADIU (numele) MARIAIRINA (prenum ele) în vârstă de 27
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: 15.02.2016
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Astăzi 15.02.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CHEL^RU 
(numele) CRISTIAN CATAIN (prenume), în vârstă de 41 a n i , cu domiciliu l în
BUCUREŞTI (localitatea) 4 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
LICA (numele) SIMONA RUXANDRA ELENA (prenum ele) în vârstă de 35
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: 15.02.2016
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Astăzi 15.02.2016 (ziua,luna,anul) a fost înreg istrată declaraţia de căsătorie a d-lui CIOBOTARU 
(numele) m ihai DAN (prenume), în vârstă de 29 a n i , cu dom iciliu l în
BUCUREŞTI (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
DRAGAVEI (numele) ROXANA ELENA (prenum ele) în vârstă de 29
ani, cu dom iciliu l în CRAIOVA (localitatea), DOLJ (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 o Data înregistrării: 15.02.2016
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Astăzi 15.02.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CROIA 
(numele) IONEL (prenume), în vârstă de 31 a n i , cu dom iciliu l în
BUCRESTi (localitatea) 5 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
MIHALACHE (numele) FLORENTINA (prenum ele) în vârstă de 28
ani, cu dom iciliu l în BUCUREŞTI (localitatea), 3 Gudeţul/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.

Opunerea 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: 15.02.2016
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Astăzi 15.02.2016 (ziua,luna,anul) a fost înreg istrată declaraţia de căsătorie a d-lui GOGOAŞA 
(numele) CRISTIAN DRAGOS (prenume), în vârstă de 23 a n i , cu dom iciliu l în
BUCUREŞTI (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
DRAGU (numele) ANA IOANA (prenum ele) în vârstă de 28
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: 15.02.2016
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Astăzi 15.02.2016 (ziua,luna,anul) a fost înreg istrată declaraţia de căsătorie a d-lui GRASUNU 
(numele) GEORGE (prenum e), în vârstă de 27 a n i , cu dom iciliu l în
OLTENITA (localitatea) CALARASl (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
BRECA (numele) NICOLETA GEORGIANA (prenum ele) în vârstă de 27
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: 15.02.2016
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Astăzi 15.02.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MATEI 
(numele) BOGDAN CONSTANTIN (prenume), în vârstă de 34 a n i , cu dom iciliu l în
BUCUREŞTI (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
NANESCU (numele) ANA MARIA (prenum ele) în vârstă de 28
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: 15.02.2016
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Astăzi 15.02.2016 (ziua,luna,anul) a fost înreg istrată declaraţia de căsătorie a d-lui MAVRODIN 
(numele) LAURENTIU (prenume), în vârstă de 33 a n i , cu dom iciliu l în
PLOIEŞTI (localitatea) p r a h o v a  (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
ADASCALITEI (numele) IOANA ELENA (prenum ele) în vârstă de 34
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: 15.02.2016
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Astăzi 15.02.2016 (ziua,luna,anul) a fost înreg istrată declaraţia de căsătorie a d-lui PRUDUNA 
(numele) IULIAN (prenume), în vârstă de 40 a n i , cu dom iciliu l în
BUCUREŞTI (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
b o g h iu  (numele) CARMEN l u m in iţ a  (prenum ele) în vârstă de 36
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: 15.02.2016
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Astăzi 15.02.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui RACHIERU 
(numele) RADU DRAGOS (prenume), în vârstă de 46 a n i , cu dom iciliu l în
BUCUREŞTI (localitatea) 5 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
MACOVEi (numele) ALINA (prenum ele) în vârstă de 46
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.

Opunerea 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: 15.02.2016
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Astăzi 15.02.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui SAMOILA 
(numele) OCTAVIAN (prenume), în vârstă de 22 a n i , cu dom iciliu l în
BUCUREŞTI (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
TOTH (numele) n o e m i r o x a n a  (prenum ele) în vârstă de 26
ani, cu dom iciliu l în ARAD (localitatea), ARAD (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: 15.02.2016
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Astăzi 15.02.2016 (ziua,luna,anul) a fost înreg istrată declaraţia de căsătorie a d-lui TICARAT 
(numele) ALEXANDRU (prenume), în vârstă de 33 a n i , cu dom iciliu l în
BUCUREŞTI (localitatea) 1 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
TURCANU (numele) CORINA (prenum ele) în vârstă de 22
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.

Opunerea 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: 15.02.2016
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Astăzi 15.02.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui VASILE 
(numele) MARIUS ROMEO (prenume), în vârstă de 24 a n i , cu dom iciliu l în
BUCUREŞTI (localitatea) 3 (judeţu l/sectoru l) şi a d-nei(d-rei)
SORTIR (numele) RUXANDRA (prenum ele) în vârstă de 23
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: 15.02.2016
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Astăzi 15.02.2016 (ziua,luna,anul) a fost înreg istrată declaraţia de căsătorie a d-lui a le x a n d r u  
(numele) ALIN (prenume), în vârstă de 27 a n i , cu dom iciliu l în
BUCUREŞTI (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
ISPAS (numele) ANDREEA (prenum ele) în vârstă de 25
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: 15.02.2016

PRIM ĂRIA SECTO RULUI 3 Anexa nr.1G

O fiţer de stare civiă,

PRIM ĂRIA SECTO RULUI 3 Anexa nr.1G
-STAREA CIVILĂ-

PUBLICAŢIE

Astăzi 15.02.2016 (ziua,luna,anul) a fost înreg istrată declaraţia de căsătorie a d-lui ARON 
(numele) DORIN CONSTANTIN (prenume), în vârstă de 36 a n i , cu dom iciliu l în
BUCUREŞTI (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
IONESCU (numele) MARINA MIHAELA (prenum ele) în vârstă de 28
ani, cu dom iciliu l în BUCUREŞTI (localitatea), 6 (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: 15.02.2016
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Astăzi 15.02.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BALAN 
(numele) GEORGE SILVIU (prenume), în vârstă de 27 a n i , cu domiciliu l în
BUCUREŞTI (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
STOIAN (numele) PATRICIA MARIOARA (prenum ele) în vârstă de 21
ani, cu dom iciliu l în ISVERNA (localitatea), MEHEDINŢI (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: 15.02.2016
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Astăzi 15.02.2016 (ziua,luna,anul) a fost înreg istrată declaraţia de căsătorie a d-lui VINTILA 
(numele) GABRIEL VICENTIU (prenum e), în vârstă de 34 a n i , cu dom iciliu l în
b u c u r e ş t i (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
MARANDA (numele) IONELA (prenum ele) în vârstă de 31
ani, cu dom iciliu l în FĂLTICENI (localitatea), SUCEAVA (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: 15.02.2016
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