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-S TAR EA CIVILĂ- PUBLICAŢIE

Astăzi 22.09.2016 (ziua,luna,anul) a fost în reg istra tă  declaraţia de căsătorie a d-lui NORRIS 

(numele) ERNESTIN IULIAN (prenum e), în  vârstă de 41 a n i , cu dom iciliul în

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

ZGIRBAN (numele) MONICA MARILEN (prenum ele) în  vârstă de 42

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 , î  

de la data afişării publicaţiei.

Nr. act 0 Data înregistrării: 22.09.2016
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Astăzi 22.09.2016 (ziua,luna,anul) a fost în reg istra tă  declaraţia de căsătorie a d-lui OCHESEL 

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

BUC (localitatea) 5 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)

CHINA (numele) LILIANA GEORGIANA (prenum ele) în  vârstă de 29

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 eiază , în  
de la data afişării publicaţiei. /,
Nr. act 0 Data înregistrării: 22.09.2016
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-STAR EA CIVILĂ- PUBLICAŢIE

Astăzi 22.09.2016 (ziua,luna,anul) a fost în reg istra tă  declaraţia de căsătorie a d-lui PAUN 
(numele) MIHAIL DANIEL (prenum e), în  vârstă de 28 a n i, cu dom iciliul în

B u c  (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)

CREATA (numele) ALEXANDRA GABRIELA (prenum ele) în  vârstă de 28

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: 22.09.2016
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Astăzi 22.09.2016 (ziua,luna,anul) a fost în reg istra tă  declaraţia de căsătorie a d-lui PLESEA 

(numele) CLAUDIU CĂTĂLIN (prenum e), în  vârstă de 28 a n i , cu dom iciliul în

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

BOICU (numele) CORINA (prenum ele) în  vârstă de 29

ani, cu domiciliul în  BUC (localitatea), 3 (judeţul/sectorul)

în  temeiul 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 eiază . în  term en d 

de la data afişării publicaţiei.

Nr. act 0 Data înregistrării: 22.09.2016
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Astăzi 22.09.2016 (ziua,luna,anul) a fost în reg istra tă  declaraţia de căsătorie a d-lui SOARE 

(numele) GEORGE LIVIU (prenum e), în  vârstă de 24 a n i , cu dom iciliul în

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

DUMITRU (numele) ALEXANDRA MARIANA (prenum ele) în  vârstă de 24

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 îndeplin ite.

O punerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se în tem eiază , în-term en"' 
de la data afişării publicaţiei.

Nr. act 0 Data înregistrării: 22.09.2016
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Astăzi 22.09.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistra tă declaraţia de căsătorie a d-lui ŞTEFAN 

(numele) SILVIU (prenume), în  vârstă de 3 3  a n i , cu dom iciliul în

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

LACATUS (numele) MARIANA MONICA (prenum ele) în  vârstă de 38

ani, cu domiciliul 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: 22.09.2016 ___ _
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Astăzi 22.09.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistra tă declaraţia de căsătorie a d-lui STEFANCIUC 

(numele) VLAD MARIUS (prenum e), în  vârstă de 3 3  a n i , cu dom iciliul în

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

DUMITRACHE (numele) FLORENTINA (prenum ele) în  vârstă de 28

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: 22.09.2016
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