
-STAR EA CIVILA- PUBLICAŢIE

Astăzi 04.08.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistra tă declaraţia de căsătorie a d-lui ENACHESCU 

(numele) ADRIAN (prenum e), în  vârstă de 35 a n i , cu dom iciliul în

BUC (localitatea) 2 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)

ALEXE (numele) NICOLETA (prenum ele) în  vârstă de 35

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

de la data afişării publicaţiei.

Nr. act 0 Data înregistrării: 04.08.2016
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PUBLICAŢIE

Astăzi 04.08.2016 (ziua,luna,anul) a fost în registra tă  declaraţia de căsătorie a d-lui LUNGU 

(numele) FLORIN ROMICA (prenum e), în  vârstă de 52 a n i , cu dom iciliul în

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

V|LCU (numele) VIOLETA (prenum ele) în  vârstă de 50

ani, cu dom iciliul 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.

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: 04.08.2016
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-S TAR EA CIVILA- P U B LICAT IE

Astăzi 04.08.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistra tă declaraţia de căsătorie a d-lui MlHAi 

(numele) t ONY (prenume), în  vârstă de 21 a n i , cu dom iciliul în

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

ILIESCU (numele) SILVIA CRISTINA (prenum ele) în  vârstă de 21

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

Nr. act 0 Data înregistrării: 04.08.2016



-S TAR EA CIVILA- PUBLICAŢIE

Astăzi 04.08.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistra tă declaraţia de căsătorie a d-lui MOISANU 

(numele) GHEORGHE (prenum e), în  vârstă de 55 a n i , cu dom iciliul în

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

TOTOl (numele) MARIA (prenum ele) în  vârstă de 58

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

de la data afişării publicaţiei.

Nr. act 0 Data înregistrării: 04.08.2016
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-STAR EA CIVILĂ-
PUBLICAŢIE

Astăzi 04.08.2016 (ziua,luna,anul) a fost în reg is tra tă  declaraţia de căsătorie a d-lui PATA 

(numele) FLORIN CĂTĂLIN (prenume), în  vârstă de 36 a n i , cu dom iciliul în

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

POP (numele) MADALINA GABRIELA (prenum ele) în  vârstă de 39

ani, cu dom iciliul 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 eiază , în  term en d 

de la data afişării publicaţiei.

Nr. act 0 Data înregistrării: 04.08.2016

Ofiţer de stare civiă,
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-STAR EA CIVILĂ- PUBLICAŢIE

Astăzi 04.08.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistra tă declaraţia de căsătorie a d-lui TU RAI 

(numele) GEORGE (prenume), în  vârstă de 29 a n i , cu dom iciliul în

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

CIUCA (numele) LAURA CRISTINA (prenum ele) în  vârstă de 27

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: 04.08.2016
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Astăzi 04.08.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistra tă declaraţia de căsătorie a d-lui TURCANU 

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

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

DiGUTA (numele) SIMONA (prenum ele) în  vârstă de

ani, cu dom iciliul în  PANTELIMON (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: 04.08.2016


