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-STAREA CIVILĂ-

PUBLICAŢIE

Anexa nr.1G

Astăzi 09.08.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistra tă declaraţia de căsătorie a d-lui CHELARU 

(numele) ADRIAN (prenume), în  vârstă de 27 a n i , cu dom iciliul în

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

AILINCUTEI (numele) CRISTINA m ih a e l a  (prenum ele) în  vârstă de

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.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază , în termen d 
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act 0 Data înregistrării: 09.08.2016

Ofiţer
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Astăzi 09.08.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistra tă declaraţia de căsătorie a d-lui GEORGESCU 

(numele) DOMINIC (prenum e), în  vârstă de 39 a n i , cu dom iciliul în

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

TUHOARCA (numele) NICOLETA VIORICA (prenum ele) în  vârstă de 32

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.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se î n t e m e i e n  d 
de la data afişării publicaţiei.

Nr. act 0 Data înregistrării: 09.08.2016
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Astăzi 09.08.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistra tă declaraţia de căsătorie a d-lui JOITOIU 

(numele) ION NICULAE (prenume), în  vârstă de 38 a n i , cu dom iciliul în

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

COŢOFANA (numele) CARMEN ELENA (prenum ele) în  vârstă de 34

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

Nr. act 0 Data înregistrării: 09.08.2016
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Astăzi 09.08.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistra tă declaraţia de căsătorie a d-lui MlHAl 

(numele) SORIN IONUT (prenume), în  vârstă de 46 a n i , cu dom iciliul în

BUC (localitatea) 4 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)

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

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 întem eiază 

de la data afişării publicaţiei.

Nr. act 0 Data înregistrării: 09.08.2016

O fiţer de
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Astăzi 09.08.2016 (ziua,luna,anul) a fost în reg istra tă  declaraţia de căsătorie a d-lui PARASCHIV 

(numele) ANDREI MIHNEA (prenum e), în  vârstă de 33 a n i , cu dom iciliul în

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

NAI CU (numele) OLIMPIA IOANA (prenum ele) în  vârstă de

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

de la data afişării publicaţiei.

Nr. act 0 Data înregistrării: 09.08.2016 yfţ

O fiţer

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 
-STAREA CIVILĂ-

nr.1G

PUBLICAŢIE

34

Astăzi 09.08.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistra tă declaraţia de căsătorie a d-lui RATOIU 

(numele) LUCIAN CRISTIAN (prenum e), în  vârstă de 34 a n i , cu dom iciliul în

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

BERCOVICl (numele) MONICA BEATRICE (prenum ele) în  vârstă de

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: 09.08.2016

Ofiţei

30
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Astăzi 09.08.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistra tă declaraţia de căsătorie a d-lui SOARE 

(numele) ALEXANDRU MARIAN (prenume), în  vârstă de 33 a n i , cu dom iciliul în

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

BADULESCU (numele) NATALIA ALEXANDRA (prenum ele) în  vârstă de

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.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se în tem e iş^ i’^ î n ^ îp ^ r i  d 
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act o Data înregistrării: 09.08.2016

Ofiţei

30
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Astăzi 09.08.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistra tă declaraţia de căsătorie a d-lui TOADER 

(numele) CONSTANTIN (prenume), în  vârstă de 27 a n i , cu dom iciliul în

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

IORDACHE (numele) ANDREEA LOREDANA (prenum ele) în  vârstă de

ani, cu dom iciliul în  BUC (localitatea), 3 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.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază , în termen d 
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act 0 Data înregistrării: 09.08.2016

Ofiţe

27
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Astăzi 09.08.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistra tă declaraţia de căsătorie a d-lui VASILE 

(numele) LAURENTIU FLORIN (prenum e), în  vârstă de 31 a n i , cu dom iciliul în

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

CARADIMA (numele) OANA (prenum ele) în  vârstă de

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.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază^Jn-ţermen d 
de la data afişării publicaţiei.

Nr. act 0 Data înregistrării: 09.08.2016

Ofiţei

29


