
PRIM ĂRIA SECTO RULUI 3 Anexa nr -|G
-STAREA CIVILĂ-

PUBLICAŢIE

Astăzi 06.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui TAUDOR 
(numele) CRISTI (prenume), în vârstă de 29 a n i , cu domiciliu l în

BUCUREŞTI (localitatea) 5 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
COCOLICI (numele) ANDREEA CĂTĂLINĂ (prenum ele) în vârstă de
ani, cu dom iciliu l în BUCUREŞTI (localitatea), 3 (judeţul/sectorul)

In 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: 06.06.2016
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PRIM ĂRIA SECTO RULUI 3 Anexa n r1 G

-STAREA CIVILĂ- PUBLICAŢIE

Astăzi 06.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înreg istrată declaraţia de căsătorie a d-lui BUTNARU 
(numele) a n d r e i VICTOR (prenume), în vârstă de 27 a n i , cu domiciliu l în
FĂLTICENI (localitatea) SUCEAVA (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
CRISTEA (numele) RAMONA MIHAELA (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: 06.06.2016
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-STAREA CIVILĂ- PUBLICAŢIE

Astăzi 06.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înreg istrată declaraţia de căsătorie a d-lui A MATIESEI 
(numele) BOGDAN ZOLTAN (prenume), în vârstă de 36 a n i , cu domiciliu l în
BUC (localitatea) 1 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)

BARBU (numele) ROXANA (prenum ele) în vârstă de 35
ani, cu dom iciliu l în BUC ( loca lita tea ), 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.
Nr. act 0 Data înregistrării: 06.06.2016
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