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Anexa nr.1G

Astăzi 27.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui AGARO 
(numele) OMOBOYEDE SEUN (prenume), în vârstă de 34 a n i , cu domiciliu l în
LAGOS (localitatea) NIGERIA (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
COSTEA (numele) ALIS SIMONA (prenum ele) în vârstă de
ani, cu domiciliu l în BACAU (localitatea), BACAU (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: 27.06.2016 t
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Astăzi 27.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ALEXANDRU 
(numele) GEORGE ŞTEFAN (prenume), în vârstă de 28 a n i , cu domiciliu l în

BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
CHIRU (numele) CĂTĂLINĂ FLORENTINA (prenum ele) în vârstă de
ani, cu dom iciliu l în BUC (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.

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.

27

Astăzi 27.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ALEXANDRU 
(numele) ANDREI (prenume), în vârstă de 38 a n i , cu dom iciliu l în

(localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
b e r l ic  (numele) FLORENTINA (prenum ele) în vârstă de
ani, cu domiciliu l în BUC (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.

39
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Astăzi 27.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BADILA 
(numele) m ihai RELU (prenume), în vârstă de 32 a n i , cu domiciliu l în
BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
m anea (numele) a le x a n d r u  (prenum ele) în vârstă de 29
ani, cu dom iciliu l în BUC (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 în d e p l iQ j^ '- ; ^ , ? ^

O punerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se înti— ■- 
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act o Data înregistrării: 27.06.2016
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Astăzi 27.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înreg istrată declaraţia de căsătorie a d-lui BAESCU 
(numele) ANDREI DAN (prenume), în vârstă de 28 a n i , cu dom iciliu l în
BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
CHELARU (numele) CAMELIA (prenum ele) în vârstă de
ani, cu dom iciliu l în ONEŞTI (localitatea), BACAU (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 eiazi ^în te rm en d 
de la data afişării publicaţiei.
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Astăzi 27.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BALASA 
(numele) ANDREI IONUT (prenume), în vârstă de 25 a n i , cu dom iciliu l în

B uc (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
V0ICU _ (numele) OANACORINA (prenum ele) în vârstă de
ani, cu dom iciliu l în B RAI LA (localitatea), B RAI LA (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: 27.06.2016
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Astăzi 27.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BODEANU 
(numele) GEORGE (prenume), în vârstă de 29 a n i , cu domiciliu l în
BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
RACHIERU (numele) TEODORA ANGELA (prenum ele) în vârstă de
ani, cu dom iciliu l în OLTENITA (localitatea), CALARASl (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 eiaiză' ^termen d 
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act 0 Data înregistrării: 27.06.2016
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Astăzi 27.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BOEANGIU 
(numele) MIHAI BOGDAN (prenume), în vârstă de 37 a n i , cu dom iciliu l în
BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
MAGDAN (numele) ANA MARIA (prenum ele) în vârstă de 37
ani, cu dom iciliu l în BUC (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 în d e p l in j ţş ^ T c o ^ ^ .

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întem eiază , în te rm en d 
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act o Data înregistrării: 27.06.2016
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Astăzi 27.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BRASOVEANU 
(numele) a n d r e i (prenume), în vârstă de 27 a n i , cu dom iciliu l în

BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
MIERTOIU (numele) CRISTINA MIHAELA (prenum ele) în vârstă de 25
ani, cu domiciliu l în CONSTANTA (localitatea), CONSTANTA (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: 27.06.2016
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Astăzi 27.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BUZESCU 
(numele) RAZVAN c ă t ă l in  (prenume), în vârstă de 31 a n i, cu domiciliu l în
BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
TURCULET (numele) VICTORIA (prenum ele) în vârstă de 28
ani, cu dom iciliu l în FUNDENI (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 întem eiază , î j î  re rn ia Ş ^  
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act 0 Data înregistrării: 27.06.2016
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Astăzi 27.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CANELA 
(numele) ALEXANDRU VALENTIN (prenume), în vârstă de 38 a n i , cu domiciliu l în 
BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
BELDIE (numele) MIHAELA RAMONA (prenum ele) în vârstă de 37
ani, cu dom iciliu l în BRAŞOV (localitatea), BRAŞOV 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 0 Data înregistrării: 27.06.2016
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Astăzi 27.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CARDAS 
(numele) AURELIAN (prenume), în vârstă de 5 2  a n i , cu domiciliu l în

BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
GEORGESCU (numele) GEORGIANA ILEANA EMILIA (prenum ele) în vârstă de
ani, cu dom iciliu l în BUC (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.
Nr. act 0 Data înregistrării: 27.06.2016
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Astăzi 27.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CHISTOL 
(numele) MARIUS CĂTĂLIN (prenume), în vârstă de 26 a n i , cu domiciliu l în
BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rel)
LAMBRU (numele) MARIANA (prenum ele) în vârstă de 26
ani, cu dom iciliu l în BUC (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 oh dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. __ w

PUBLICAŢIE

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întem eiază ■; îtl term en d
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act 0 Data înregistrării: 27.06.2016
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Astăzi 27.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CONEA 
(numele) a n d r e i r â u l  (prenume), în vârstă de 34 a n i , cu domiciliu l în
BRAŞOV (localitatea) BRAŞOV (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
ONEATA (numele) GEORGIANA ALINA (prenum ele) în vârstă de 32
ani, cu domiciliu l în BUC (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: 27.06.2016
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Astăzi 27.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui COZMA 
(numele) BOGDAN (prenume), în vârstă de 29 a n i , cu dom iciliu l în

B uc (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
SAZ0N (numele) LUANA (prenum ele) în vârstă de
ani, cu dom iciliu l în BUC (localitatea), 5 (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: 27.06.2016
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Astăzi 27.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CRISTEA 
(numele) DANIEL (prenume), în vârstă de 35 a n i , cu domiciliu l în
BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
NEACUSU (numele) STELUTAIULIANA (prenum ele) în vârstă de 30
ani, cu dom iciliu l în BUC (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: 27.06.2016
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Astăzi 27.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui DANCIUC 
(numele) GEORGE Ml HAI (prenume), în vârstă de 28 a n i . cu dom iciliu l în
BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
CONSTANTINESCU (numele) MARILENA SORINA (prenum ele) în vârstă de
ani, cu dom iciliu l în BUC (localitatea), 5 (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 e ia tă  , în term en d 
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act 0 Data înreqistrării: 27.06.2016 ff§̂ '
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Astăzi 27.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui DON 
(numele) IONUT d a n ie l (prenume), în vârstă de 25 a n i , cu dom iciliu l în

BU(-: (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
l0N (numele) DANA ANDREEA (prenum ele) în vârstă de 24
ani, cu domiciliu l în BUC (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: 27.06.2016
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Astăzi 27.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui FATU 
(numele) ALEXANDRU (prenume), în vârstă de 31 a n i, cu domiciliu l în
PIATRA NEAMŢ (localitatea) NEAMŢ Gudeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
m u n t e a n u  (numele) a n c a  e l e n a  (prenum ele) în vârstă de 30
ani, cu dom iciliu l în BUC (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 e işzâ , în  terme 
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act 0 Data înregistrării: 27.06.2016
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Astăzi 27.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui FLORESCU 
(numele) DORIAN (prenume), în vârstă de 3 0  a n i , cu dom iciliu l în
BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
BOIAN (numele) ANCA MARIA (prenum ele) în vârstă de 26
ani, cu domiciliu l în BUC (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 , 
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act 0 Data înregistrării: 27.06.2016
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Astăzi 27.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui GHEBAURA 
(numele) IONUT la u r e n t iu  (prenume), în vârstă de 27 a n i , cu domiciliu l în

BUC (localitatea) 3 Gudeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
PORFIREANU  ̂ (numele) DANIELA (prenum ele) în vârstă de 31
ani, cu dom iciliu l în VOLUNTARI (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.

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.
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Astăzi 27.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui GRIGORE 
(numele) ANDREI OVIDIU (prenume), în vârstă de 30 a n i , cu dom iciliu l în
BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
VASILIU (numele) MIRUNAIULIA (prenum ele) în vârstă de 30
ani, cu dom iciliu l în BUC (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 , Tn 
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act 0 Data înregistrării: 27.06.2016

PRIM ĂRIA SECTO RULUI 3 
-STAREA CIVILĂ-

Anexa nr.1G

PUBLICAŢIE

Astăzi 27.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înreg istrată declaraţia de căsătorie a d-lui GROSU 
(numele) ŞTEFAN CĂTĂLIN (prenume), în vârstă de 28 a n i , cu dom iciliu l în
BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
NUTA (numele) MARIA CRISTINA (prenum ele) în vârstă de
ani, cu dom iciliu l în BUC (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 te m e ia z ă , în te r 
de la data afişării publicaţiei.

27

Nr. act 0 Data înregistrării: 27.06.2016

O fiţer de

PRIM ĂRIA SECTORULUI 3 
-STAREA CIVILĂ-

nr.1G

PUBLICAŢIE

Astăzi 27.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui HARGAU ŞTEFAN 
(numele) GHEORGHE LEONARD (prenume), în vârstă de 41 a n i , cu dom iciliu l în

BICAZ (localitatea) NEAMŢ (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
(-'ALIN (numele) CRISTIANA (prenum ele) în vârstă de 45
ani, cu domiciliu l în BUC (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. IISs yiPmNr. act 0 Data înregistrării: 27.06.2016



PRIM ĂRIA SECTORULUI 3
-STAREA CIVILĂ-

A nexa nr.1G

PUBLICAŢIE

Astăzi 27.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui HATLEY 
(numele) CHRISTIAN JOHN (prenume), în vârstă de 40 a n i , cu domiciliu l în
TPPPINGS BREDBURY (localitatea) MAREA BRITANIE (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
BUTURUGEANU (numele) SIMONAANGELA (prenum ele) în vârstă de
ani, cu domiciliu l în BUC (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 întemeiaz 
de la data afişării publicaţiei.
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Ofiţer

PRIM ĂRIA SECTO RULUI 3 
-STAREA CIVILĂ-

Anèxa nr.1G

PUBLICAŢIE

Astăzi 27.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înreg istrată declaraţia de căsătorie a d-lui HORJEA 
(numele) MIHAI AUREL (prenume), în vârstă de 30 a n i , cu domiciliu l în
BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
VLAD (numele) MIHAELA (prenum ele) în vârstă de 31
ani, cu dom iciliu l în DEDULESTl (localitatea), BRAILA (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: 27.06.2016

PRIM ĂRIA SECTO RULUI 3 
-STAREA CIVILĂ-

PUBLICAŢIE

Astăzi 27.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui IURICIUC 
(numele) DANIEL (prenume), în vârstă de 3 7  a n i, cu domiciliu l în
FOCŞANI (localitatea) VRANCEA (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
CHIRILUTA (numele) ESTERA (prenum ele) în vârstă de
ani, cu dom iciliu l în BUC (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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-STAR EA C IV ILĂ- PU BLICAT IE

Astăzi 27.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înreg istrată declaraţia de căsătorie a d-lui MARIN 
(numele) CĂTĂLIN TIBERIU (prenume), în vârstă de 28 a n [ . cu domiciliu l în
b u c  (localitatea) 5 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
BALTAG (numele) BIANCA IOANA (prenum ele) în vârstă de 24
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 în te m e ia ^ a li i ie rm e n  d 
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act 0 Data înregistrării: 27.06.2016 llm>■

O fiţer de

PRIM ĂRIA SECTORULUI 3 Anexa n r . lG

PRIM ĂRIA SECTORULUI 3 Anexa nr.1G

-STAREA CIVILA- P U BU C AT IE

Astăzi 27.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înreg istrată declaraţia de căsătorie a d-lui MlHAl 
(numele) TIBERIU (prenume), în vârstă de 31 a n i , cu dom iciliu l în
BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
TOADER (numele) ADINA DIANA (prenum ele) în vârstă de 29
ani, cu dom iciliu l în CLUJ NAPOCA (localitatea), CLUJ (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: 27.06.2016

PRIM ĂRIA SECTO RULUI 3 
-STAREA CIVILĂ-

PUBLICAŢIE

Astăzi 27.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MIHALACHE 
(numele) MIHAIL (prenume), în vârstă de 24 a n i , cu domiciliu l în

BU(-: (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
NEAGU (numele) CRISTINA CLAUDIA (prenum ele) în vârstă de
ani, cu dom iciliu l în ULMENl (localitatea), BUZĂU (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: 27.06.2016

25



-STAREA CIVILA- PUBLICAŢIE

Astăzi 27.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MUNTEANU 
(numele) CĂTĂLIN MIHAl (prenume), în vârstă de 28 a n i . cu domiciliu l în
b u c  (localitatea) 4 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
ANGHEL (numele) IONELA ANDREEA (prenum ele) în vârstă de 29
ani, cu dom iciliu l în BUC (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 o Data înregistrării: 27.06.2016

PRIM ĂRIA SECTO RULUI 3 Anexa nr.1G

Ofiţer de.

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

PUBLICAŢIE

Astăzi 27.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înreg istrată declaraţia de căsătorie a d-lui NAE 
(numele) IONUT ROMULUS (prenume), în vârstă de 3 4  a n i , cu dom iciliu l în
BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
VELICU (numele) SIMONA (prenum ele) în vârstă de 31
ani, cu dom iciliu l în BUC ( loca lita tea ), 4 (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: 27.06.2016

O fiţer de s]

PRIM ĂRIA SECTO RULUI 3 Ane>la nr.1G
-STAREA CIVILĂ-

PUBLICAŢIE

Astăzi 27.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui NANBOE 
(numele) DANIEL ŞTEFAN (prenume), în vârstă de o a n i , cu dom iciliu l în

BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
STEFANESCU (numele) MIHAELA (prenum ele) în vârstă de 0
ani, cu domiciliu l în BUC (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: 27.06.2016



■STAREA CIVILA- PUBLICAŢIE

Astăzi 27.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui NEMTEANU 
(numele) GEORGICA (prenume), în vârstă de 50 a n i , cu domiciliu l în
BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
IMIREANU (numele) MARCELA p a u l a  (prenum ele) în vârstă de 47
ani, cu domiciliu l în BUC (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 întem eiază , în term en d 
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act 0 Data înregistrării: 27.06.2016

PRIM ĂRIA SECTORULUI 3 Anexa nr.1G

O fiţer de stare civiă,

PRIM ĂRIA SECTO RULUI 3 Anexa nr.1G
-STAR EA C IV ILA- p u B U C A Ţ |E

Astăzi 27.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui NITU 
(numele) CONSTANTIN (prenume), în vârstă de 3 3  a n i , cu dom iciliu l în
BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
CISMARU (numele) IONELA FLORENTINA (prenum ele) în vârstă de 37
ani, cu domiciliu l în BALS (localitatea), OLT (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: 27.06.2016

O fiţer de stare civiă,

PRIM ĂRIA SECTO RULUI 3 A n e x a n r.lG
-STAREA CIVILĂ-

PUBLICAŢIE

Astăzi 27.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui PLESCA 
(numele) ANDREI IONUT (prenume), în vârstă de 25 a n i , cu dom iciliu l în

B uc  (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
FRUNZA (numele) ŞTEFANA (prenum ele) în vârstă de 20
ani, cu domiciliu l în FRUMUŞICA (localitatea), IAŞI Qudeţul/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: 27.06.2016

O fiţer de stare civiă,



PRIM ĂRIA SECTO RULUI 3
-STAREA CIVILĂ-

Anexa nr.1G

PUBLICAŢIE

Astăzi 27.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înreg istrată declaraţia de căsătorie a d-lui POPA 
(numele) CĂTĂLIN (prenume), în vârstă de 32 a n i , cu domiciliul în
BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
e n a c h e  (numele) GINA (prenum ele) în vârstă de 30
ani, cu domiciliu l în BUC (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 o Data înregistrării: 27.06.2016

'■ V c  
O fiţer t

PRIM ĂRIA SECTO RULUI 3 
-STAREA CIVILĂ-

Anexa nr.1G

PUBLICAŢIE

Astăzi 27.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui POPESCU 
(numele) BOGDAN IONEL (prenume), în vârstă de 36 a n i , cu domiciliu l în
BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
MUNTEANU (numele) MONICA (prenum ele) în vârstă de 28
ani, cu dom iciliu l în BUC (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: 27.06.2016

PRIM ĂRIA SECTORULUI 3 
-STAR EA CIVILĂ-

Anexa nr.1G

PUBLICAŢIE

Astăzi 27.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înreg istrată declaraţia de căsătorie a d-lui PRIE 
(numele) DRAGOS ALEXANDRU (prenume), în vârstă de 29 a n i , cu dom iciliu l în

BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
ICHIM (numele) IOANA RUXANDRA (prenum ele) în vârstă de
ani, cu dom iciliu l în BUC (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: 27.06.2016

¡i '>/<4,
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-STAR EA C IV ILĂ- PUB U C A T IE

Astăzi 27.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui PRISACARIU 
(numele) CODRIN CORNEL (prenume), în vârstă de 31 a n i , cu domiciliu l în
b a c a u  (localitatea) b a c a u  (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
SIRBULESCU (numele) d ia n a  e l e n a  (prenum ele) în vârstă de 28
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.

PRIM ĂRIA SECTORULUI 3 Anexa nr.1G

Nr. act o Data înregistrării: 27.06.2016

O fiţer de

PRIM ĂRIA SECTORULUI 3 Anexa nr.1G
-STAREA CIVILĂ-

PUBLICAŢIE

Astăzi 27.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui SIMION 
(numele) DUMITRU COSMIN (prenume), în vârstă de 27 a n i , cu domiciliu l în
BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
TEODORESCU (numele) ANA m a r ia  (prenum ele) în vârstă de 25
ani, cu domiciliu l în BUC (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.

“  o  -Vi

Nr. act 0 Data înregistrării: 27.06.2016

Ofiţer de

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

PUBLICAŢIE

Astăzi 27.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui SOHAN 
(numele) GEORGE (prenume), în vârstă de 29 a n i , cu domiciliu l în

BUC (localitatea) 5 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
STANCIUCU (numele) ELENA ROXANA (prenum ele) în vârstă de 30
ani, cu domiciliu l în BUC (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: 27.06.2016



Astăzi 27.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui S to ia n  
(numele) LEON (prenume), în vârstă de 49 a n i , cu domiciliu l în
BUC (localitatea) 4 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
PEPTAN (numele) OANA MARIA (prenum ele) în vârstă de 42
ani, cu domiciliu l în BUC (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: 27.06.2016
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Astăzi 27.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui TAIFAS 
(numele) MARIUS FLORENTIN (prenume), în vârstă de 29 a n i , cu domiciliu l în
PERETU (localitatea) TELEORMAN (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
GHERGHINA (numele) ELENA IONELA (prenum ele) în vârstă de 23
ani, cu dom iciliu l în b u c  (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: 27.06.2016
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Astăzi 27.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui TEODORESCU 
(numele) MĂRICEL IULIAN (prenume), în vârstă de 35 a n i , cu domiciliu l în
FOCŞANI (localitatea) VRANCEA (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
SIN (numele) CRISTINA ALEXANDRA (prenum ele) în vârstă de 32
ani, cu dom iciliu l în BUC (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: 27.06.2016
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Astăzi 27.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui TOMA 
(numele) l0N (prenume), în vârstă de 32 a n i , cu domiciliu l în
d r a g h ic i (localitatea) a r g e ş  (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)

NEAMTU (numele) GEORGIANA (prenum ele) în vârstă de
ani, cu dom iciliu l în BUC (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.
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Astăzi 27.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui TURCU 
(numele) COSMIN IONUT (prenume), în vârstă de o a n i , cu domiciliu l în
FĂLTICENI (localitatea) SUCEAVA (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
POPESCU (numele) IONELA (prenum ele) în vârstă de
ani, cu dom iciliu l în BUC (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: 27.06.2016
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Astăzi 27.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui VASILE 
(numele) ROBERT CONSTANTIN (prenume), în vârstă de 27 a n i , cu dom iciliu l în

B uc  (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
MARIN (numele) NICOLETA FLORENTINA (prenum ele) în vârstă de
am, cu dom iciliu l în BUC (localitatea), 2 (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.
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Astăzi 27.06.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui VELCU 
(numele) MIRCEA m a r ia n  (prenume), în vârstă de 29 a n i , cu dom iciliu l în
BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
LOVIN (numele) MONICA DANIELA (prenum ele) în vârstă de 29
ani, cu dom iciliu l în BUC (localitatea), 5 (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: 27.06.2016


