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Anexa nr.1G

Astăzi 10.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ANTONI 
(numele) ALEXANDRU (prenume), în vârstă de 28 a n i , cu dom iciliu l în
BUCUREŞTI (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
ia z  (numele) IOANA (prenum ele) în vârstă de
ani, cu dom iciliu l în ORADEA (localitatea), BIHOR (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.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întem eiază 
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act 0 Data înregistrării: 10.06.2016
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Astăzi 10.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înreg istrată declaraţia de căsătorie a d-lui CERNAT 
(numele) Ml HAI (prenume), în vârstă de 25 a n i , cu dom iciliu l în
BUCUREŞTI (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
PUIU (numele) CLAUDIA FLORENTINA (prenum ele) în vârstă de
ani, cu domiciliu 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 te rm er 
de la data afişării publicaţiei.
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Nr. act o Data înregistrării: 10.06.2016
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Anexa nr.1

Astăzi 10.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CRISTACHE 
(numele) LUCIAN EUGEN (prenume), în vârstă de 28 a n i , cu domiciliu l în
BUCUREŞTI (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
V 0 |CU (numele) ANA STEFANIA (prenum ele) în vârstă de
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 o Data înregistrării: 10.06.2016
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Astăzi 10.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înreg istrată declaraţia de căsătorie a d-lui DIMA 
(numele) MARIAN (prenume), în vârstă de 32 a n i , cu dom iciliu l în
BUCUREŞTI (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
GIRNEATA (numele) ADRIANA (prenum ele) în vârstă de
ani, cu dom iciliu l 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 te m e ia z ă
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de la data afişării publicaţiei.
Nr. act 0 Data înregistrării: 10.06.2016
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Astăzi 10.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui DOMITE 
(numele) GABRIEL (prenume), în vârstă de 25 a n i , cu domiciliu l în
BUCUREŞTI (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
BARBU (numele) ADELINA MIHAELA (prenum ele) în vârstă de
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 oh dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întem eiază 
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act 0 Data înregistrării: 10.06.2016

Ofiţer
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Astăzi 10.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui FLOREA 
(numele) M|HAl VALENTIN (prenume), în vârstă de o a n i , cu dom iciliu l în
BUCUREŞTI (localitatea) 5 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
DIACONU (numele) DELIA CRISTINA (prenum ele) în vârstă de
ani, cu dom iciliu l în PITEŞTI (localitatea), ARGEŞ (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: 10.06.2016

Ofiţer
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Astăzi 10.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui GALAVAN 
(numele) SILVIU RORNEL (prenume), în vârstă de 29 a n i , cu dom iciliu l în
BUCUREŞTI (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
TUDOR (numele) MARIA ROXANA (prenum ele) în vârstă de
ani, cu domiciliu 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.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întem eiază , în term en d

PUBLICAŢIE

de la data afişării publicaţiei.
Nr. act 0 Data înregistrării: 10.06.2016

Ofiţer
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Nr. act 0 Data înregistrării: 10.06.2016

29

Astăzi 10.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui GIURGEA 
(numele) FLORIN (prenume), în vârstă de 43 a n i , cu domiciliu l în
BUCUREŞTI (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
TUCA (numele) GABRIELA (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.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se în tem e iază^ţfc ţg jim ^n  d 
de la data afişării publicaţiei. / / &  ' ■
Nr. act 0 Data înregistrării: 10.06.2016

Ofiţer

55

Astăzi 10.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui HUCHIU 
(numele) G a b r ie l (prenume), în vârstă de 30 a n i , cu dom iciliu l în
BUCUREŞTI (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
BELU (numele) ADRIANA (prenum ele) în vârstă de 29
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,

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întej3# î ^ S ^ Ţ t e im e n  d 
de la data afişării publicaţiei.
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Astăzi 10.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui KIRITESCU 
(numele) VLAD COSTIN (prenume), în vârstă de 30 a n i , cu dom iciliu l în
BUCUREŞTI (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
SPANU (numele) ANDRA (prenum ele) în vârstă de
ani, cu domiciliu 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.

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.

PUBLICAŢIE
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Nr. act o Data înregistrării: 10.06.2016
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Astăzi 10.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui LAZAR 
(numele) a n d r e i (prenume), în vârstă de 29 a n i , cu domiciliu l în
BUCUREŞTI (localitatea) 5 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
SAVU (numele) DIANA ELENA (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: 10.06.2016
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Nr. act

24

Astăzi 10.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui LEOACA 
(numele) ALEXANDRU MARIUS (prenume), în vârstă de 27 a n i , cu dom iciliu l în
BUCUREŞTI (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
PAUN (numele) GEORGIANA (prenum ele) în vârstă de
ani, cu domiciliu 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.

O punerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se în tem e iazăT .^fii^--^ 
de la data afişării publicaţiei.

0 Data înregistrării: 10.06.2016
O =>
'H'i.

O fiţer d>
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Astăzi 10.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MACREA 
(numele) GEORGE a d r ia n  (prenume), în vârstă de 29 a n i , cu dom iciliu l în
BISTRITA (localitatea) BISTRITA NASAUSD (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
GRIGORE (numele) TEODORA MARIA (prenum ele) în vârstă de 34
ani, cu domiciliu 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.
Nr. act 0 Data înregistrării: 10.06.2016 / / - S 'w  0
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Astăzi 10.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MOISA 
(numele) MIRCEA BOGDAN (prenume), în vârstă de 38 a n i , cu dom iciliu l în
POPEŞTI LEORDENl (localitatea) ILFOV (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
BUCUR (numele) FtALUCA d a n ie l a  (prenum ele) în vârstă de 28
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.
Nr. act 0 Data înregistrării: 10.06.2016
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Astăzi 10.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MOISA 
(numele) MIRCEA BOGDAN (prenume), în vârstă de 38 a n i , cu dom iciliu l în
p o p e ş t i LEORDENl (localitatea) ILFOV (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)

BUCUR _ (numele) RALUCA DANIELA (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.

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: 10.06.2016
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Astăzi 10.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MUNTEANU 
(numele) BOGDAN OCTAVIAN (prenume), în vârstă de 29 a n i , cu dom iciliu l în
BORDEI VERDE (localitatea) BRAILA (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
s a n d u  (numele) ANDREEA (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 
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act o Data înregistrării: 10.06.2016 / f â ş .
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Astăzi 10.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ROGOJINARU 
(numele) FLORIN ROBERT (prenume), în vârstă de 29 a n i , cu domiciliu l în
BUCUREŞTI (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
ALEXE (numele) ALISA DANIELA (prenum ele) în vârstă de
ani, cu domiciliu 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.
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Nr. act 0 Data înregistrării: 10.06.2016
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Astăzi 10.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui SPATA 
(numele) a d r ia t i k  (prenume), în vârstă de 24 a n i , cu dom iciliu l în
BLICE (localitatea) ALBANIA (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
ORHEAN (numele) a n d r e e a  SILVIA (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 te j 
de la data afişării publicaţiei.

22

Nr. act o Data înregistrării: 10.06.2016

O fiţer de st;
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Astăzi 10.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui STANCA 
(numele) IONUT GABRIEL (prenume), în vârstă de 29 a n i , cu dom iciliu l în
BUCUREŞTI (localitatea) 2 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
CHEZAN (numele) IULIA (prenum ele) în vârstă de 30
ani, cu dom iciliu l în BUCUREŞTI (localitatea), 5 (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: 10.06.2016
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Astăzi 10.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui TUDOR 
(numele) IONUT (prenume), în vârstă de 29 a n i , cu domiciliu l în
BUCUREŞTI (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
CODREANU (numele) ROXANA VIORICA (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: 10.06.2016


