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Anexa nr.1G

Astăzi 10.10.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BESTEA 
(numele) GHEORGHE (prenume), în vârstă de 45 a n i , cu dom iciliu l în
BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
ANDREI (numele) ANA (prenum ele) în vârstă de 61
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: 10.10.2016
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Astăzi 10.10.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BURCIN 
(numele) NELU ADRIAN (prenume), în vârstă de 35 a n i , cu dom iciliu l în

BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
RĂCHITEI (numele) RALUCA GEORGIANA (prenum ele) în vârstă de 27
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 , îh term en d 
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act 0 Data înregistrării: 10.10.2016 vLV\V -
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Astăzi 10.10.2016 (ziua,luna,anul) a fost înreg istrată declaraţia de căsătorie a d-lui COANDA 
(numele) EUGENIU (prenume), în vârstă de 55 a n i , cu dom iciliu l în

BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
SERBAN (numele) VIOLETA (prenum ele) în vârstă de 51
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: 10.10.2016

O fiţer de stan
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Astăzi 10.10.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CURMEI 
(numele) CĂTĂLIN VALERIU (prenume), în vârstă de 38 a n i , cu dom iciliu l în
BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
SEMENESCU (numele) ILEANA ANDREEA (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 ia data afişării publicaţiei.
Nr. act 0 Data înregistrării: 10.10.2016
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Astăzi 10.10.2016 (ziua,luna,anul) a fost înreg istrată declaraţia de căsătorie a d-lui DAVID 
(numele) CONSTANTIN CRISTIAN (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)
BOLDEANU (numele) SORINA CLAUDIA (prenum ele) în vârstă de 32
ani, cu domiciliu 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.

O punerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întem eiază , în t 
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act o Data înregistrării: 10.10.2016

O fiţer de stare
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Astăzi 10.10.2016 (ziua,luna,anul) a fost înreg istrată declaraţia de căsătorie a d-lui DINCA 
(numele) LAURENTiu STELIAN (prenume), în vârstă de 28 a n i , cu dom iciliu l în
BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
MiTROl (numele) LAURA VIRGINIA (prenum ele) în vârstă de 29
ani, cu dom iciliu l în CORABIA (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: 10.10.2016
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Astăzi 10.10.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui DOBRESCU 
(numele) MARIUS (prenume), în vârstă de 28 a n | . cu dom iciliu l în
FUNDENi (localitatea) ILFOV (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
BICA (numele) MIHAELAIRINA (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.

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: 10.10.2016
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Astăzi 10.10.2016 (ziua,luna,anul) a fost înreg istrată declaraţia de căsătorie a d-lui IONITA 
(numele) VLAD ALEXANDRU (prenume), în vârstă de 29 a n i , cu dom iciliu l în
VOLUNTARI (localitatea) ILFOV (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
MARTIS (numele) ANA MARIA (prenum ele) în vârstă de 25
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 o Data înregistrării: 10.10.2016
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Astăzi 10.10.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui IVANCU 
(numele) ALEXANDRU CRISTINEL (prenume), în vârstă de 24 a n i , cu domiciliu l în 
BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
ALEXE (numele) FLORENTINA GEORGIANA (prenum ele) în vârstă de 29
ani, cu domiciliu l în GLINA ( loca lita tea ), 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 , în term en d 
de ia data afişării publicaţiei.
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Nr. act 0 Data înregistrării: 10.10.2016



PRIM ĂRIA SECTO RULUI 3 Anexa n r-1G

-STAREA CIVILĂ- PUBLICAŢIE

Astăzi 10.10.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MACRINEANU 
(numele) FLORIN (prenume), în vârstă de 31 a n i , cu dom iciliu l în
ClORASTi (localitatea) VRANCEA (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)

VARSOCHE (numele) FLORIANA (prenum ele) în vârstă de 31
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: 10 .10.2016
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Astăzi 10.10.2016 (ziua,luna,anul) a fost înreg istrată declaraţia de căsătorie a d-lui MANAILA 
(numele) MARINEL (prenume), în vârstă de 32 a n i , cu domiciliu l în
BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
MOCANU (numele) DANIELA (prenum ele) în vârstă de 26
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 
cunoştin ţă 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: 10.10.2016
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Astăzi 10.10.2016 (ziua,luna,anul) a fost înreg istrată declaraţia de căsătorie a d-lui MATEI 
(numele) MARIUS VLADIMIR (prenume), în vârstă de 26 a n i , cu dom iciliu l în
TOMSANl (localitatea) PRAHOVA (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
RADULESCU (numele) PAULA ROXANA (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 0 Data înregistrării: 10.10.2016
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Astăzi 10.10.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MINCU 
(numele) SORIN GEORGE (prenume), în vârstă de 27 a n i , cu domiciliu l în
BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
FARCAS (numele) ROXANA (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.
Nr. act 0 Data înregistrării: 10.10.2016
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Astăzi 10.10.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MIU 
(numele) GEORGE (prenume), în vârstă de 42 a n i , cu domiciliu l în
b u c  (localitatea) 1 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
PUSCAS (numele) ANCA CRISTINA (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: 10.10.2016
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Astăzi 10.10.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MUREŞEAN 
(numele) ROBERT ALEXANDRU (prenume), în vârstă de 25 a n i , cu dom iciliu l în
t u t o v a  (localitatea) VASLUI (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
ANGHELACHE (numele) ALINA MARIA (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.

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: 10.10.2016
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Astăzi 10.10.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui NEACSU 
(numele) CIPRIAN (prenume), în vârstă de 29 a n i , cu domiciliu l în
BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
n it o iu  (numele) a d r ia n a  (prenum ele) în vârstă de 29
ani, cu domiciliu l în BUZĂU (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.

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: 10.10.2016

PRIM ĂRIA SECTO RULUI 3 Anexa nr.1G
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Astăzi 10.10.2016 (ziua,luna,anul) a fost înreg istrată declaraţia de căsătorie a d-lui NEGOESCU 
(numele) MARIUS CĂTĂLIN (prenume), în vârstă de 40 a n i , cu dom iciliu l în
BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
PATRU (numele) CRISTINA RALUCA (prenum ele) în vârstă de 35
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: 10.10.2016
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Astăzi 10.10.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui NICOLAE 
(numele) a n d r e i RAZVAN (prenume), în vârstă de 24 a n i , cu domiciliu l în

BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
GHIORGHE  ̂ (numele) CUVUDIA GEORGIANA (prenum ele) în vârstă de 25
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: 10.10.2016
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Astăzi 10.10.2016 (ziua,luna,anul) a fost înreg istrată declaraţia de căsătorie a d-lui PATRU 
(numele) MlHAi DRAGOS (prenume), în vârstă de 26 a n i . cu domiciliu l în
BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
d a m  ia n  (numele) IOANA DANIELA (prenum ele) în vârstă de 25
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 , în term en d 
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act 0 Data înregistrării: 10.10.2016
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Astăzi 10.10.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui POP 
(numele) RADU CRISTIAN (prenume), în vârstă de 35 a n i , cu domiciliu l în
BUC (localitatea) 1 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
PRSECARU (numele) DANIELA (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 întem eiază , în term en d 
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act 0 Data înregistrării: 10.10.2016

O fiţer de stare
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Astăzi 10.10.2016 (ziua,luna,anul) a fost înreg istrată declaraţia de căsătorie a d-lui POPA 
(numele) Ml HAI (prenume), în vârstă de 36 a n i , cu dom iciliu l în
B u c  (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
SOARE (numele) IOLANDA GHEORGHITA (prenum ele) în vârstă de 32
ani, cu domiciliu l în CERNAVODA (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: 10.10.2016
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Astăzi 10.10.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui PRISTOLNICU 
(numele) a n d r e i (prenume), în vârstă de 28 a n i , cu dom iciliu l în
BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
DUMITRESCU (numele) ANDRADA MARIA (prenum ele) în vârstă de 28
ani, cu dom iciliu l în CALARASi (localitatea), CL (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: 10.10.2016
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Astăzi 10.10.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui PRUNA 
(numele) m ih a i VALENTIN (prenume), în vârstă de 27 a n i , cu domiciliu l în
BUC (localitatea) 2 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
TARANA (numele) ROXANA (prenum ele) în vârstă de 28
ani, cu dom iciliu l în POPEŞTI LEORDENI (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 , în term en d 
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act o Data înregistrării: 10.10.2016

PRIM ĂRIA SECTO RULUI 3 Anexa nr.1G
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Astăzi 10.10.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui TARCUS 
(numele) MARIAN (prenume), în vârstă de 23 a n i , cu dom iciliu l în
BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
DOBRE (numele) RAMONA (prenum ele) în vârstă de 32
ani, cu dom iciliu l în BUZĂU (localitatea), BUZĂU (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: 10.10.2016 m
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Astăzi 10.10.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui TOMULESCU 
(numele) ANDREI (prenume), în vârstă de 31 a n i , cu dom iciliu l în
BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
TUTUIEANU (numele) ELENA CORINA (prenum ele) în vârstă de 27
ani, cu dom iciliu l în CALARASl (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.

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: 10.10.2016

PRIM ĂRIA SECTORULUI 3 Anexa n r-1G
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Astăzi 10.10.2016 (ziua,luna,anul) a fost înreg istrată declaraţia de căsătorie a d-lui TUDORACHE 
(numele) FLORIAN (prenume), în vârstă de 41 a n i , cu domiciliu l în
BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
CANCEA (numele) ANA GABRIELA (prenum ele) în vârstă de 34
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: 10.10.2016
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Astăzi 10.10.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui VALCEAPRECUP 
(numele) MUREŞ SEBASTIAN (prenume), în vârstă de 33 a n i , cu domiciliu l în
BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
FULGA (numele) JEANINA ADELAINE (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 ia 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: 10.10.2016
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