
PRIM ĂRIA SECTO RULUI 3 

-STAR EA CIVILĂ-
PUBLICAŢIE

Anexa nr.1G

Astăzi 07.07.2016 (ziua,luna,anul) a fost în reg istra tă  declaraţia de căsătorie a d-lui DANDEŞ 

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

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

a r a b a d j i (numele) m ih a e l a  (prenum ele) în  vârstă de 26

ani, cu dom iciliul în  VLĂDEŞTl (localitatea), GALAŢI (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: 07.07.2016

O fiţer de stare civiă,
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Astăzi 07.07.2016 (ziua,luna,anul) a fost în reg istra tă  declaraţia de căsătorie a d-lui JIPA 

(numele) JEANNIN-MIHAIL (prenum e), în  vârstă de 31 a n i , cu dom iciliul în

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

DEDU (numele) RODICA (prenum ele) în  vârstă de 37
ani, cu dom iciliul în  ALEXANDRIA (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 Data înregistrării: 07.07.2016

O fiţer de stare civiă,
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Astăzi 07.07.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistra tă declaraţia de căsătorie a d-lui MORARU 

(numele) EUGENIU (prenum e), în  vârstă de 25 a n i , cu dom iciliul în

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

GAIDIM (numele) SVETLANA (prenum ele) în  vârstă de 21

ani, cu dom iciliul în  CHIŞINĂU (localitatea), REPUBLICA MOLDOVA (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: 07.07.2016

O fiţer de stare civiă,


