
-STAREA C IV ILĂ- PUBLICAŢIE

Astăzi 10.05.2016 (ziua,luna,anul) a fost în registra tă  declaraţia de căsătorie a d-lui ALBES 

(numele) MARIUS FLORIN (prenume), în  vârstă de 33 a n i , cu dom iciliul în

BUCUREŞTI (localitatea) 6 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)

ENACHE (numele) IULIANA VALENTINA (prenum ele) în  vârstă de 32

ani, cu dom iciliul 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 în tem eiază , în  term en d 

de la data afişării publicaţiei.

Nr. act o Data înregistrării: 10.05.2016

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 Anexa nr.1G

O fiţer d ^ s ta re  civiă,

PRIM ĂRIA SECTO RULUI 3 A nexa nr.1G

-STAR EA CIVILĂ-
PUBLICAŢIE

Astăzi 10.05.2016 (ziua,luna,anul) a fost în reg istra tă  declaraţia de căsătorie a d-lui ARSENIE 

(numele) NICU GABRIEL (prenume), în  vârstă de 27 a n i , cu dom iciliul în

BUCUREŞTI (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)

ZORZOMAN (numele) ANA MARIA AURORA (prenum ele) în  vârstă de 24

ani, cu dom iciliul în  BUCUREŞTI (localitatea), 1 (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 în tem eiază , în  term en d 
de la data afişării publicaţiei.

Nr. act 0 Data înregistrării: 10.05.2016 f

O fiţer civiă,

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

PUBLICAŢIE

Astăzi 10.05.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistra tă declaraţia de căsătorie a d-lui CONSTANTIN 

(numele) BOGDAN VALENTIN (prenum e), în  vârstă de 31 a n i , cu dom iciliul în

BUCUREŞTI (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)

SFINTES (numele) IOANA (prenum ele) în  vârstă de 27

ani, cu dom iciliul în  ŞTEFANESTll DE SUS (localitatea), ILFOV (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 în tem eiază , în  term en d 
de la data afişării publicaţiei.

Nr. act 0 Data înregistrării: 10.05.2016



-STAR EA CIVILA- PUBLICAŢIE

Astăzi 10.05.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistra tă declaraţia de căsătorie a d-lui CURTASU 

(numele) FLORIN (prenume), în  vârstă de 25 a n i , cu dom iciliul în

BUCUREŞTI (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)

CACE (numele) RAMONA IONICA (prenum ele) în  vârstă de 30

ani, cu dom iciliul 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 îndeplin ite.

O punerea la căsătorie se va face în  scris, cu arătarea dovezilor pe care se în tem eiază , în  term en d 

de la data afişării publicaţiei.

Nr. act 0 Data înregistrării: 10.05.2016

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 Anexa nr.1G

PRIM ĂRIA SECTO RULUI 3 Anexa nr.1G

-STAR EA C IV ILĂ- ____
PUBLICAŢIE

Astăzi 10.05.2016 (ziua,luna,anul) a fost în registra tă  declaraţia de căsătorie a d-lui DAREA 

(numele) GHEORGHE (prenum e), în  vârstă de 34 a n i , cu dom iciliul în

BUCUREŞTI (localitatea) 5 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)

BORSAN (numele) ANDREEA RALUCA (prenum ele) în  vârstă de 33

ani, cu dom iciliul 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 în tem eiază , în  term en d 
de la data afişării publicaţiei.

Nr. act 0 Data înregistrării: 10.05.2016

O fiţer de

PRIM ĂRIA SECTO RULUI 3 Anexa rrt\1G
-S TAR EA CIVILĂ-

PUBLICAŢIE

Astăzi 10.05.2016 (ziua.luna.anul) a fost în registra tă  declaraţia de căsătorie a d-lui DRAGOS 

(numele) VALERIAN ANDREI (prenum e), în  vârstă de 26 a n i , cu dom iciliul în

BUCUREŞTI (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)

ROGOJINA (numele) ANDREEA MARCELA (prenum ele) în  vârstă de 24

ani, cu dom iciliul în  GLINA (localitatea), ILFOV (judeţu l/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 în tem eiază , în  term en d 
de la data afişării publicaţiei.

Nr. act 0 Data înregistrării: 10.05.2016



PRIMĂRIA SECTORULUI 3
-STAREA CIVILĂ-

PUBLICAŢIE

Anexa nr.1G

Astăzi 10.05.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistra tă declaraţia de căsătorie a d-lui ENUCA 

(numele) GELU (prenume), în  vârstă de 54 a n i , cu dom iciliul în

ROŞIORI DE VEDE (localitatea) TELEORMAN (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)

VOLFF (numele) MIHAELA (prenum ele) în  vârstă de 54

ani, cu dom iciliul în  ROŞIORI DE VEDE (localitatea), TELEORMAN (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 în tem eiază , în  term en d 

de la data afişării publicaţiei.

Nr. act 0 Data înregistrării: 10.05.2016

PRIM ĂRIA SECTO RULUI 3 

-STAR EA CIVILĂ-
Anexa nr.1G

PUBLICAŢIE

Astăzi 10.05.2016 (ziua, luna, anul) a fost în registra tă  declaraţia de căsătorie a d-lui IAN DA

(numele) a n d r e i v a le n t in  (prenum e), în  vârstă de 38 a n i , cu dom iciliul în

BUCUREŞTI (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)

BALA (numele) LUCIANA MAGDA (prenum ele) în  vârstă de

ani, cu dom iciliul 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 în tem eiază , în  term en d 

de la data afişării publicaţiei.

Nr. act 0 Data înregistrării: 10.05.2016

36

PRIM ĂRIA SECTO RULUI 3 
-STAR EA CIVILĂ-

PUBLICAŢIE

Astăzi 10.05.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistra tă declaraţia de căsătorie a d-lui RADU 

(numele) ANDREI ALEXANDRU (prenume), în  vârstă de 35 a n i , cu dom iciliul în

BUCUREŞTI (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)

GHEORGHE (numele) ANDREEA (prenum ele) în  vârstă de 33

ani, cu dom iciliul în  BUCUREŞTI (localitatea), 3 (judeţu l/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 în tem eiază , în  term en d 

de la data afişării publicaţiei.

Nr. act 0 Data înregistrării: 10.05.2016



PRIMĂRIA SECTORULUI 3
-STAREA CIVILĂ-

PUBLICAŢIE

Anexa nr.1G

Astăzi 10.05.2016 (ziua,luna,anul) a fost în reg istra tă  declaraţia de căsătorie a d-lui STARICA 

(numele) ADRIAN (prenume), în  vârstă de 3 9  a n i , cu dom iciliul în

BUCUREŞTI (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)

BONTEANU (numele) ELENA LUMINIŢA (prenum ele) în  vârstă de

ani, cu dom iciliul în  BUCUREŞTI (localitatea), 6 (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 în tem eiază , în  term en d 

de la data afişării publicaţiei.

42

Nr. act 0 Data înregistrării: 10.05.2016

e civiă,

PRIM ARIA SECTO RULUI 3 

-STAR EA CIVILĂ-
Anexa n r . iG

PUBLICAŢIE

Astăzi 10.05.2016 (ziua,luna,anul) a fost în reg istra tă  declaraţia de căsătorie a d-lui VASILARl 

(numele) IONUT (prenum e), în  vârstă de 29 a n i , cu dom iciliul în

CHIRNOGI (localitatea) CALARASI (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)

pAUN (numele) RALUCA ELENA (prenum ele) în  vârstă de 28

ani, cu dom iciliul 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 în tem eiază , în  term en d 

de la data afişării publicaţiei.

Nr. act 0 Data înregistrării: 10.05.2016

civiă,

PRIM ĂRIA SECTO RULUI 3 

-STAR EA CIVILĂ-
Anexa nr.1G

PUBLICAŢIE

Astăzi 10.05.2016 (ziua,luna,anul) a fost în reg istra tă  declaraţia de căsătorie a d-lui VELISCU 
(numele) MARIUS GABRIEL (prenum e), în  vârstă de 3 5  a n i , cu dom iciliul în

BUCUREŞTI (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)

MOGA (numele) DANIEKA (prenum ele) în  vârstă de

ani, cu dom iciliul în  PLOIEŞTI (localitatea), PRAHOVA (judeţu l/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 în tem eiază , în  term en d 
de la data afişării publicaţiei.

Nr. act 0 Data înregistrării: 10.05.2016

29



PRIMĂRIA SECTORULUI 3
-STAREA CIVILĂ-

PUBLICAŢIE

Anexa nr.1G

Astăzi 10.05.2016 (ziua,luna,anul) a fost în registra tă  declaraţia de căsătorie a d-lui VIZITIU 

(numele) GABRIEL SILE (prenum e), în  vârstă de 49 a n i , cu dom iciliul în

BUCUREŞTI (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)

DRAGOIU (numele) a n d r a  MARIA (prenum ele) în  vârstă de

ani, cu dom iciliul 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 în tem eiază , în  ţe rp jen  d 

de la data afişării publicaţiei.

Nr. act 0 Data înregistrării: 10.05.2016

Ofiţer

PRIM ĂRIA SECTO RULUI 3 

-STAR EA CIVILĂ-

A nexa nr.1G

PUBLICAŢIE

37

Astăzi 10.05.2016 (ziua,luna,anul) a fost în reg istra tă  declaraţia de căsătorie a d-lui ZÂNE 

(numele) Ml HAI GABRIEL (prenum e), în  vârstă de 31 a n i , cu dom iciliul în

BUCUREŞTI (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)

STANCU (numele) JENl ELENA (prenum ele) în  vârstă de

ani, cu dom iciliul în  BUCUREŞTI (localitatea), 6 (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 îndeplin ite.

O punerea la căsătorie se va face în  scris, cu arătarea dovezilor pe care se în tem eiază , în  term en d 

de la data afişării publicaţiei.

Nr. act 0 Data înregistrării: 10.05.2016

O fiţer di

31


