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GABOR (numele) OANA ALINA (prenumele) în vârstă de 24
ani, cu domiciliul în BUCUREŞTI (localitatea), 3 (judeţul/sectorul)

în temeiul 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 întemeiază , în 
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act 0 Data înregistrării: 22.02.2016

Astăzi 22.02.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ANDREI
(numele) CORNEL (prenume), în vârstă de 26 a n i, cu domiciliul în
BUCUREŞTI (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
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Astăzi 22.02.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ARION 
(numele) p a u l g a b r ie l  (prenume), în vârstă de 31 a n i, cu domiciliul în
BUCUREŞTI (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
GOGOSOIU (numele) DANIELA (prenumele) în vârstă de 29
ani, cu domiciliul în BUCUREŞTI (localitatea), 6 (judeţul/sectorul)

în temeiul 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 întemeiază , în termen d 
de la data afişării publicaţiei.
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Astăzi 22.02.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BIRSAN 
(numele) NlCOLAl (prenume), în vârstă de 37 a n i, cu domiciliul în
SUCEAVA (localitatea) SUCEAVA (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
MOSU (numele) ANDREEA MARIA (prenumele) în vârstă de 29
ani, cu domiciliul în BUCUREŞTI (localitatea), 3 (judeţul/sectorul)

în temeiul 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 întemeiază , în termen d 
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act 0 Data înregistrării: 22.02.2016
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Astăzi 22.02.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CIOC 
(numele) CĂTĂLIN IONUT (prenume), în vârstă de 36 a n i, cu domiciliul în
SLOBOZIA (localitatea) IALOMIŢA (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
TISIANU (numele) DANIELA ELENA (prenumele) în vârstă de 36
ani, cu domiciliul în SLOBOZIA (localitatea), IALOMIŢA (judeţul/sectorul)

în temeiul 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 întemeiază , în termâW i f  ' 
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act 0 Data înregistrării: 22.02.2016
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Astăzi 22.02.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CIRSTEA 
(numele) MiHAl RAZVAN (prenume), în vârstă de 27 a n i, cu domiciliul în
BUCUREŞTI (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
COJAN (numele) ELENA JUSTINA (prenumele) în vârstă de 21
ani, cu domiciliul în ARlCESTll RAHTIVANI (localitatea), PRAHOVA (judeţul/sectorul)

în temeiul 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 întemeiază , în termen d 
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act 0 Data înregistrării: 22.02.2016
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Astăzi 22.02.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CIRSTOCEA 
(numele) ALEX MARIUS (prenume), în vârstă de 27 a n i, cu domiciliul în
BUCUREŞTI (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
DRAGOMIR (numele) MADALINA FLORENTINA (prenumele) în vârstă de 26
ani, cu domiciliul în BOTENI (localitatea), DÎMBOVIŢA (judeţul/sectorul)

în temeiul 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 întemeiază , în termen d 
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act 0 Data înregistrării: 22.02.2016
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PRIOTEASA (numele) ANCA MARIA (prenumele) în vârstă de
ani, cu domiciliul în RASIORI DE VEDE (localitatea), TELEORMAN (judeţul/sectorul)

în temeiul 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 întemeiază * 
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act 0 Data înregistrării: 22.02.2016

Astăzi 22.02.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CIUVICA
(numele) ROBERT MARIAN (prenume), în vârstă de o a n i, cu domiciliul în
BUCUREŞTI (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
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Astăzi 22.02.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CONSTANTIN 
(numele) m a riu s  (prenume), în vârstă de 48 a n i, cu domiciliul în
BUCURESi (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
TRINCA (numele) CRISTINA (prenumele) în vârstă de 35
ani, cu domiciliul în BUCUREŞTI (localitatea), 3 (judeţul/sectorul)

în temeiul 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 întemeiază , în 1 
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act 0 Data înregistrării: 22.02.2016
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Astăzi 22.02.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui DAVID 
(numele) EDUARD (prenume), în vârstă de 31 a n i, cu domiciliul în
ORADEA (localitatea) BIHOR (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
BOGDAN (numele) ANA MARIA (prenumele) în vârstă de 31
ani, cu domiciliul în BUCUREŞTI (localitatea), 5 (judeţul/sectorul)

în temeiul 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 întemeiază , în termen d 
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act 0 Data înregistrării: 22.02.2016
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Astăzi 22.02.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui DOBRE 
(numele) RADU CRISTIAN (prenume), în vârstă de 32 a n i, cu domiciliul în
BUCUREŞTI (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
VILCEANU (numele) ANA ALICE (prenumele) în vârstă de 29
ani, cu domiciliul în BUCUREŞTI (localitatea), 3 (judeţul/sectorul)

în temeiul 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 întemeiază , în tern 
de la data afişării publicaţiei. '.'¿4 '¡ ff î
Nr. act 0 Data înregistrării: 22.02.2016
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Astăzi 22.02.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui DUNCA 
(numele) DORU (prenume), în vârstă de 34 a n i, cu domiciliul în
BUCUREŞTI (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
UiFALUSi (numele) ANAMARIA MIHAELA (prenumele) în vârstă de 24
ani, cu domiciliul în BUCUREŞTI (localitatea), 3 (judeţul/sectorul)

în temeiul 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 întemeiază , în termen d 
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act 0 Data înregistrării: 22.02.2016
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Astăzi 22 .02.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui JIIU 
(numele) le o n a r d o  (prenume), în vârstă de 34 a n i, cu domiciliul în
BUCUREŞTI (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
CIOBANU (numele) RODICA (prenumele) în vârstă de 31
ani, cu domiciliul în BUCUREŞTI (localitatea), 2 (judeţul/sectorul)

în temeiul 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 întemeiază , în termen d 
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act 0 Data înregistrării: 22.02.2016
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TEODORESCU (numele) FLORENTINA (prenumele) în vârstă de
ani, cu domiciliul în BUCUREŞTI (localitatea), 3 (judeţul/sectorul)

în temeiul 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 întemeiază , în termen d 
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act 0 Data înregistrării: 22.02.2016

Astăzi 22.02.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MARCU
(numele) ALIN (prenume), în vârstă de 22 an i, cu domiciliul în
BCURESTi (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
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Astăzi 22.02.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MARE 
(numele) ANGHEL (prenume), în vârstă de 59 a n i, cu domiciliul în
BUCUREŞTI (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
TOPALA (numele) MARIA (prenumele) în vârstă de
ani, cu domiciliul în CURCANI (localitatea), CALARASI (judeţul/sectorul)

în temeiul 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 întemeiază , în termen d 
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act 0 Data înregistrării: 22.02.2016

Ofiţer de stare
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Astăzi 22.02.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MĂRGĂRIT 
(numele) Ml HAI COSMIN (prenume), în vârstă de 39 a n i, cu domiciliul în
BUCUREŞTI (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
RADU (numele) IRINAVALERIA (prenumele) în vârstă de
ani, cu domiciliul în BUCUREŞTI (localitatea), 3 (judeţul/sectorul)

în temeiul 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 întemeiază , în termen d 
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act o Data înregistrării: 22.02.2016
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t ig o r a  (numele) a n d r e e a  iu lia  (prenumele) în vârstă de
ani, cu domiciliul în BUCUREŞTI (localitatea), 3 (judeţul/sectorul)

în temeiul 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 întemeiază , în termen d 
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act 0 Data înregistrării: 22.02.2016

Astăzi 22.02.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui NEAGU
(numele) MARIAN (prenume), în vârstă de 26 a n i, cu domiciliul în
BUCUREŞTI (localitatea) 4 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
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Astăzi 22.02.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui NEGREA 
(numele) RAZVAN ALEXANDRU (prenume), în vârstă de 24 a n i, cu domiciliul în
BUCUREŞTI (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
FLORESCU (numele) IONELA ANGELA (prenumele) în vârstă de
ani, cu domiciliul în BUCUREŞTI (localitatea), 3 (judeţul/sectorul)

în temeiul 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 întemeiază , în termen d 
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act 0 Data înregistrării: 22.02.2016
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Astăzi 22.02.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui NEPOTELU 
(numele) RAZVAN (prenume), în vârstă de 28 a n i, cu domiciliul în
BUCUREŞTI (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
ONOSE (numele) RALUCA ELEONORA (prenumele) în vârstă de 27
ani, cu domiciliul în DROBETATURNU-SEVERl (localitatea), m e h e d in ţ i (judeţul/sectorul)

în temeiul 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 întemeiază , în termen d 
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act 0 Data înregistrării: 22.02.2016
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CRINTEA (numele) CRISTINA (prenumele) în vârstă de 43
ani, cu domiciliul în BUCUREŞTI (localitatea), 3 (judeţul/sectorul)

în temeiul 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 întemeiază , în term end 
de la data afişării publicaţiei.

Astăzi 22.02.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui POPELCA
(numele) BOGDAN FLORIN (prenume), în vârstă de 36 a n i, cu domiciliul în
BUCUREŞTI (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)

Nr. act 0 Data înregistrării: 22.02.2016
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Astăzi 22.02.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui SAIDI 
(numele) MWINYI HAMISI (prenume), în vârstă de 30 a n i, cu domiciliul în
DAR ES SALAAM (localitatea) TANZANIA (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
LEUSTEAN (numele) MARCELA ECATERINA (prenumele) în vârstă de 26
ani, cu domiciliul în FOCŞANI (localitatea), VRANCEA (judeţul/sectorul)

în temeiul 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 întemeiază , în termen d 
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act o Data înregistrării: 22.02.2016
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Astăzi 22.02.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui SERBAN 
(numele) CRISTIAN (prenume), în vârstă de 29 a n i, cu domiciliul în
BUCUREŞTI (localitatea) 6 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
CHIRIAC (numele) ALEXANDRA NICOLETA (prenumele) în vârstă de 24
ani, cu domiciliul în BUCUREŞTI (localitatea), 3 Gudeţul/sectorul)

în temeiul 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 întemeiază , în termen d 
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act 0 Data înregistrării: 22.02.2016
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Astăzi 22.02.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui STANCIU 
(numele) MIREL (prenume), în vârstă de 28 a n i, cu domiciliul în
bu c u r e şti (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şl a d-nei(d-rei)
DINU (numele) MARGARETA FLORENTINA (prenumele) în vârstă de 25
ani, cu domiciliul în BUCUREŞTI (localitatea), 3 (judeţul/sectorul)

în temeiul 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 întemeiază , în termen d
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Astăzi 22.02.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui TARIGRADEANU 
(numele) OVIDIU COSMIN (prenume), în vârstă de 41 a n i, cu domiciliul în
BUCUREŞTI (localitatea) 4 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
POPESCU (numele) GEORGETA (prenumele) în vârstă de 48
ani, cu domiciliul în BUCUREŞTI (localitatea), 3 (judeţul/sectorul)

în temeiul 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 întemeiază , în termen d 
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act 0 Data înregistrării: 22.02.2016
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Astăzi 22.02.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui TRANDAFIR 
(numele) RAZVAN MARIAN (prenume), în vârstă de 30 a n i, cu domiciliul în
BUCUREŞTI (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
VIS0'U (numele) ADINA MIHAELA (prenumele) în vârstă de 26
ani, cu domiciliul în SACELE (localitatea), BRAŞOV (judeţul/sectorul)

în temeiul 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 întemeiază , în termen d 
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act 0 Data înregistrării: 22.02.2016


