
PRIM ĂRIA SECTO RULUI 3 Anexa nr.1G

-STAR EA C IV ILA- P U B LICAT IE

Astăzi 12.10.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BUGESCU 
(numele) GEORGE (prenume), în vârstă de 60 a n i , cu dom iciliu l în
BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
ANA (numele) VELUTA (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 te rm en d
i _____ ___________ c . s . : :  . . . l i : _____.
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de la data afişării publicaţiei.
Nr. act 0 Data înregistrării: 12.10.2016
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Astăzi 12.10.2016 (ziua,luna,anul) a fost înreg istrată declaraţia de căsătorie a d-lui CIRSTEA 
(numele) PETRICA AUREL (prenume), în vârstă de 28 a n i . cu dom iciliu l în
CARACAL (localitatea) OLT (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
GELEA (numele) STELUTA MIHAELA (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 te rm e n ^  
de la data afişării publicaţiei. \
Nr. act 0 Data înregistrării: 12.10.2016

O fiţer de
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Astăzi 12.10.2016 (ziua,luna,anul) a fost înreg istrată declaraţia de căsătorie a d-lui TICU 
(numele) CRISTIAN PETRU (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) ANA MARIA (prenum ele) în vârstă de
ani, cu dom iciliu l în p it e ş t i (localitatea), ARGEŞ (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 
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act 0 Data înregistrării: 12.10.2016
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