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Anexa nr.1G

BRAN (numele) ANTONELA NICOLETA (prenum ele) în vârstă de
ani, cu domiciliu l în BELCIUGATELE (localitatea), CALARASl (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 
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act 0 Data înregistrării: 03.10.2016 /fc

Astăzi 03.10.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ANDREI
(numele) VALENTIN DANIEL (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)

O fiţer de s1
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Astăzi 03.10.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ANGHEESCU 
(numele) °AN VALENTIN (prenume), în vârstă de 30  a n i , cu dom iciliu l în

B uc  (localitatea) 2  (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
LUPU (numele) IULIANA (prenum ele) în vârstă de 32
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 eji 
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act 0 Data înregistrării: 03.10.2016

Ofiţer'
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Astăzi 03.10.2016 (ziua,luna,anul) a fost înreg istrată declaraţia de căsătorie a d-lui AVRAMESCU 
(numele) FLORIAN CLAUDIU (prenume), în vârstă de 35  a n i , cu dom iciliu l în
BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
PENCEA (numele) SILVIA FLORICA (prenum ele) în vârstă de
ani, cu dom iciliu l în BUC (localitatea), 2 (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: 03.10.2016
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DINEL (numele) ALEXANDRA MARIA (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.

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: 03.10.2016

Astăzi 03.10.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BENDIK
(numele) RAZVAN (prenume), în vârstă de 31 a n i , cu domiciliu l în

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

O fiţer de stare
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Astăzi 03.10.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BLAGA 
(numele) MARIUS DORIAN (prenume), în vârstă de 30 a n i , cu dom iciliu l în
BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
HALGAS (numele) ANDRADA NICOLETA (prenum ele) în vârstă de
ani, cu dom iciliu l în TURDA (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 , î p ^ h » n  
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act 0 Data înregistrării: 03.10.2016

O fiţer de stare

25
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Astăzi 03.10.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BRATU 
(numele) CRISTINEL FLORIAN (prenume), în vârstă de 36  a n i , cu dom iciliu l în

BUC (localitatea) 2 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
BANICA (numele) ALEXANDRINA (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: 03.10.2016
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PAVEL (numele) CRISTINA VALENTINA (prenum ele) în vârstă de
ani, cu dom iciliu l în GORGOTA (localitatea), PRAHOVA (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 întemeiaz 
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act 0 Data înregistrării: 03.10.2016

Astăzi 03.10.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BURCA
(numele) MIHAITA (prenume), în vârstă de 3 5  a n i , cu dom iciliu l în
BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)

O fiţer de
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Astăzi 03.10.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CIUREZU 
(numele) DRAGOS lOAN (prenume), în vârstă de 30 a n i , cu dom iciliu l în
BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
NICU (numele) DANIELA (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 
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act 0 Data înregistrării: 03.10.2016

O fiţer de stare
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Astăzi 03.10.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui COMNEA 
(numele) a d r ia n  (prenume), în vârstă de 28  a n i , cu dom iciliu l în
BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
ANTONACHE (numele) NICOLETA LAURA (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.
Nr. act 0 Data înregistrării: 03.10.2016
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Astăzi 03.10.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui COSTEA 
(numele) DAN ANDREI (prenume), în vârstă de 32 a n i , cu dom iciliu l în

B uc (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
DUMITRU (numele) IOANA VIRGINIA (prenum ele) în vârstă de 28
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 , '  
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act 0 Data înregistrării: 03.10.2016

O fiţer de stai
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Astăzi 03.10.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui DAVID 
(numele) ADRIAN ANTONIO (prenume), în vârstă de 37 a n i , cu dom iciliu l în
BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
GHIDARCEA (numele) ROXANA IOANA (prenum ele) în vârstă de 39
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.
Nr. act 0 Data înregistrării: 03.10.2016

O fiţer de stai
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Astăzi 03.10.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui DAVID 
(numele) ADRIAN ANTONIO (prenume), în vârstă de 37 a n i , cu dom iciliu l în

BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
GHIDARCEA (numele) ROXANA IOANA (prenum ele) în vârstă de 39
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: 03.10.2016
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MESTERELU (numele) RAMONA EMILIA (prenum ele) în vârstă de
ani, cu dom iciliu l în OLTENITA (localitatea), CALARASI (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 ,;?fi'termen 
de la data afişării publicaţiei.

Astăzi 03.10.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui FRATILA
(numele) FLAVIUS BOGDAN (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)

Nr. act 0 Data înregistrării: 03.10.2016

O fiţer de sta
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Astăzi 03.10.2016 (ziua,luna,anul) a fost înreg istrată declaraţia de căsătorie a d-lui IACOB 
(numele) GEORGE ADRIAN (prenume), în vârstă de 36  a n i , cu dom iciliu l în
BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
CONSTANTIN (numele) MIHAELA (prenum ele) în vârstă de
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.

O punerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întem eiază , îţj^tSrmen d 
de la data afişării publicaţiei.
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Astăzi 03.10.2016 (ziua,luna,anul) a fost înreg istrată declaraţia de căsătorie a d-lui MARCU 
(numele) RAZVAN (prenume), în vârstă de 31 a n i , cu dom iciliu l în
BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
DRAGOMIR (numele) OANA CRISTINA (prenum ele) în vârstă de
ani, cu dom iciliu l în BUC (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 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: 03.10.2016
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Astăzi 03.10.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MARIN 
(numele) ŞTEFAN CRISTIAN (prenume), în vârstă de 28 a n i , cu domiciliu l în

BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
OANA (numele) MELANIA (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.
Nr. act 0 Data înregistrării: 03.10.2016

O fiţer de si
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Astăzi 03.10.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui NEAGU 
(numele) MARIUS RAZVAN (prenume), în vârstă de 30  a n i , cu dom iciliu l în

BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
ZANFIR (numele) SIMONA MIHAELA (prenum ele) în vârstă de
ani, cu dom iciliu l în BUC (localitatea), 2  (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 , îj; 
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act 0 Data înregistrării: 03.10.2016

Ofiţer de stare
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Astăzi 03.10.2016 (ziua,luna,anul) a fost înreg istrată declaraţia de căsătorie a d-lui NICULAESCU 
(numele) VICTOR IONUT (prenume), în vârstă de 27  a n i , cu dom iciliu l în
BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
LAZAR (numele) CRISTINA (prenum ele) în vârstă de
ani, cu dom iciliu l în DOBROESTl (localitatea), ILFOV (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 
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act 0 Data înregistrării: 03.10.2016

O fiţer de stai

23
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Astăzi 03.10.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui NICULESCU 
(numele) CHRISTIAN (prenume), în vârstă de 25 a n i , cu dom iciliu l în
BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
PAUN (numele) CARMEN ALEXANDRA (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.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întem eiază , în ter 
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act 0 Data înregistrării: 03.10.2016
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Astăzi 03.10.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui POLEIU 
(numele) CĂTĂLIN (prenume), în vârstă de 29 a n i , cu dom iciliu l în
BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
RIZEA (numele) FLORENTINA ANA MARIA (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.
Nr. act 0 Data înregistrării: 03.10.2016

O fiţer de stare

24
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Astăzi 03.10.2016 (ziua,luna,anul) a fost înreg istrată declaraţia de căsătorie a d-lui RADU 
(numele) MUGUREL NICOLAE (prenume), în vârstă de 35 a n i , cu dom iciliu l în

BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
CHIRIAC (numele) MONICA (prenum ele) în vârstă de
ani, cu dom iciliu l în BUC (localitatea), 5 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: 03.10.2016

O fiţer de
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BOSOI (numele) LUMINIŢA (prenum ele) în vârstă de 26
ani, cu dom iciliu l în BRAILA (localitatea), BR (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 1 

de la data afişării publicaţiei. ^
Nr. act 0 Data înregistrării: 03.10.2016

Astăzi 03.10.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ROGOJAN- CRISAN
(numele) FLORIN (prenume), în vârstă de 4 2  a n i , cu dom iciliu l în
BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)

O fiţer de sta

PRIM ĂRIA SECTORULUI 3 Anexa
-STAREA CIVILĂ-

PUBLICAŢIE

Astăzi 03.10.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui SPULBER 
(numele) MARIUS CIPRIAN (prenume), în vârstă de 36 a n i , cu dom iciliu l în
BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
ILIE (numele) RUXANDRA GABRIELA (prenum ele) în vârstă de 36
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.
Nr. act o Data înregistrării: 03.10.2016

O fiţer de stan

PRIM ĂRIA SECTO RULUI 3 Anexa n
-STAREA CIVILĂ-

PUBLICAŢIE

Astăzi 03.10.2016 (ziua,luna,anul) a fost înreg istrată declaraţia de căsătorie a d-lui STAN 
(numele) IULIAN EUGEN (prenume), în vârstă de 34  a n i , cu domiciliu l în
BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
STOENESCU (numele) EMILIA (prenum ele) în vârstă de 33
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.
Nr. act 0 Data înregistrării: 03.10.2016



PRIM ĂRIA SECTO RULUI 3
-STAREA CIVILĂ-

PUBLICAŢIE

A nexa nr.1G

m a c a r ie  (numele) ALINA CRISTINA (prenum ele) în vârstă de 35
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 ' 
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act 0 Data înregistrării: 03.10.2016

Astăzi 03.10.2016 (ziua,luna,anul) a fost înreg istrată declaraţia de căsătorie a d-lui ŞTEFAN
(numele) a n d r e i RADU (prenume), în vârstă de 3 6  a n i , cu dom iciliu l în
BUC (localitatea) 2 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)

O fiţer de stare

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

PUBLICAŢIE

Astăzi 03.10.2016 (ziua,luna,anul) a fost înreg istrată declaraţia de căsătorie a d-lui STOIAN 
(numele) BOGDAN ANDREI (prenume), în vârstă de 28 a n i , cu dom iciliu l în
BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
TAZLADANU (numele) ALEXANDRA (prenum ele) în vârstă de 22
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 , ' 
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act 0 Data înregistrării: 03.10.2016

O fiţer de st.

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

PUBLICAŢIE

Astăzi 03.10.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui SUGEAC 
(numele) ANDREI EMANUEL (prenume), în vârstă de 33 a n i , cu dom iciliu l în
TIRGOVISTE (localitatea) DB (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
TATARU (numele) CRISTINA (prenum ele) în vârstă de 38
ani, cu dom iciliu l în BUC (localitatea), 1 (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: 03.10.2016

O fiţer de stare



PRIM ĂRIA SECTORULUI 3
-STAREA CIVILĂ-

PUBLICAŢIE

Anexa nr.1G

PUSCASU (numele) SORINA ANDREEA (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 
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act 0 Data înregistrării: 03.10.2016

Astăzi 03.10.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui TUDOR
(numele) ROBERT (prenume), în vârstă de 3 0  a n i , cu domiciliu l în

b u c  (localitatea) 1 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)

O fiţer de st;

28

PRIM ARIA SECTO RULUI 3 
-STAREA CIVILĂ-

A nexa nr.1G

PUBLICAŢIE

Astăzi 03.10.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui TUPULAN 
(numele) GEORGE DANIEL (prenume), în vârstă de 32 a n i , cu dom iciliu l în
BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
ORJOG (numele) MADALINA (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 
de la data afişării publicaţiei. ‘
Nr. act o Data înregistrării: 03.10.2016

O fiţer de

22

PRIM ARIA SECTO RULUI 3 
-STAREA CIVILĂ-

Anexa rir.1G

PUBLICAŢIE

Astăzi 03.10.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui VITELARU 
(numele) DAN RAZVAN (prenume), în vârstă de 36 a n i , cu dom iciliu l în
BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
SEREGINA (numele) IRINA (prenum ele) în vârstă de
ani, cu dom iciliu l în SANKT PETERSBURG (localitatea), RUSIA (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 o Data înregistrării: 03.10.2016

O fiţer de stare c

31
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Anexa nr.1G

Astăzi 03.10.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui VLAD 
(numele) MARIUS CĂTĂLIN (prenume), în vârstă de 36 a n i , cu dom iciliu l în
BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
GEORGESCU (numele) ANDREEA NICOLETA (prenum ele) în vârstă de 31
ani, cu dom iciliu l în PLOIEŞTI (localitatea), PH (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: 03.10.2016


