
PRIMĂRIA SECTORULUI 3
-STAREA CIVILĂ-

PUBLICAŢIE

Anexa nr.1G

Astăzi 14.11.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BERACZKO 
(numele) ALEXANDRU IAROSLAV STEF (prenume), în vârstă de 22 a n i, cu domiciliul în 
ARAD (localitatea) a ra d  (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
PALTANEA (numele) OANAIRINA (prenumele) în vârstă de 31
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 întemeiază , ' 
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act 0 Data înregistrării: 14.11.2016
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Astăzi 14.11.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CALIN 
(numele) GIORGIAN (prenume), în vârstă de 29 a n i, cu domiciliul în
BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
ROTARU (numele) DIANA ALEXANDRA (prenumele) în vârstă de 26
ani, cu domiciliul în BUC (localitatea), 3 Gudeţul/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 întemeiază , în • 
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act 0 Data înregistrării: 14.11.2016
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Astăzi 14.11.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui DOROBANTU 
(numele) BOGDAN LAURENTIU (prenume), în vârstă de 29 a n i, cu domiciliul în
BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
URSACHE (numele) ANA MARIA (prenumele) în vârstă de 22
ani, cu domiciliul în 1 DECEMBRIE (localitatea), ILFOV (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 întemeiază , în termen d 
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act 0 Data înregistrării: 14.11.2016
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Astăzi 14.11.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui DUHANIUC 
(numele) MlHAlL a le x a n d r u  (prenume), în vârstă de 28 a n i, cu domiciliul în
BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
MINHOT (numele) MIHAELA RALUCA (prenumele) în vârstă de
ani, cu domiciliul în BUC (localitatea), 2 (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 întemeiază 
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act 0 Data înregistrării: 14.11.2016

Ofiţer de stare
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Astăzi 14.11.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui FLOREA 
(numele) VLAD ADRIAN (prenume), în vârstă de 32 a n i, cu domiciliul în
BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
fier ar u  (numele) CRISTINA BIANCA (prenumele) în vârstă de 26
ani, cu domiciliul în CONSTANTA (localitatea), CT (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 întemeiază , în ^ e f^ e ^  d flt^  
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act 0 Data înregistrării: 14.11.2016
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Astăzi 14.11.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui NACU 
(numele) ALEXANDRU CLAUDIU (prenume), în vârstă de 29 a n i, cu domiciliul în
Buc (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
FRINCU (numele) GEORGIANA (prenumele) în vârstă de
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 întemeiază , în termen d 
de la data afişării publicaţiei. ; -
Nr. act 0 Data înregistrării: 14.11.2016
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Astăzi 14.11.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declarata de căsătorie a d-lui OLGA 
(numele) COSMIN CRISTIAN (prenume), în vârstă de 33 a n i, cu domiciliul în
BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
VLADOIANU (numele) CRISTINA VALENTINA (prenumele) în vârstă de 33
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 întemeiază , în 
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act 0 Data înregistrării: 14.11.2016
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Astăzi 14.11.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui POPA 
(numele) COSMIN MIHAI (prenume), în vârstă de 29 a n i, cu domiciliul în
BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
SUTA (numele) MARIANA MIHAELA (prenumele) în vârstă de 30
ani, cu domiciliul în FRASINET (localitatea), TELEORMAN (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 întemeiază , în termen d 
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act 0 Data înregistrării: 14.11.2016
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Astăzi 14.11.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui POPESCU 
(numele) CĂTĂLIN MARIAN (prenume), în vârstă de 21 a n i, cu domiciliul în
BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
STAN (numele) MIHAELA IULIANA (prenumele) în vârstă de 23
ani, cu domiciliul în BUC (localitatea), 5 (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 întemeiază , în termen d 
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act 0 Data înregistrării: 14.11.2016

Ofiţer de stare ci
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Astăzi 14.11.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui PUTARU 
(numele) ADRIAN MARIAN (prenume), în vârstă de 32 a n i, cu domiciliul în
BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
DRAGOMIR (numele) VASILICA (prenumele) în vârstă de 33
ani, cu domiciliul în NUCETU (localitatea), CALARASI (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 întemeiază , în terţ] 
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act 0 Data înregistrării: 14.11.2016

Ofiţer de stare
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Astăzi 14.11.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ROŞU 
(numele) CRISTIAN NICOLAE (prenume), în vârstă de 25 a n i, cu domiciliul în
BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
TUDORANCEA (numele) GEANINA CORNELIA (prenumele) în vârstă de 26
ani, cu domiciliul în RIMNICELU (localitatea), BUZĂU (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 întemeiază , în teri 
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act 0 Data înregistrării: 14.11.2016

Ofiţer de stan
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Astăzi 14.11.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui SIMION 
(numele) a le x a n d ru  lONUT (prenume), în vârstă de 33 a n i, cu domiciliul în
BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
GINGU (numele) IRINA (prenumele) în vârstă de 32
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 întemeiază , în termen d 
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act 0 Data înregistrării: 14.11.2016
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Astăzi 14.11.2016 (ziua.luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui SPRINCENATU 
(numele) SORIN (prenume), în vârstă de 47 a n i, cu domiciliul în
BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
STAICU (numele) ADRIANA (prenumele) în vârstă de 54
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 întemeiază , în termen d 
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act 0 Data înregistrării: 14.11.2016

Ofiţer de stare
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Astăzi 14.11.2016 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui STEMAT CAPATINA 
(numele) ADRIAN (prenume), în vârstă de 35 a n i, cu domiciliul în
BUC (localitatea) 3 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
VOLVATE (numele) AMALIA ROXANA (prenumele) în vârstă de
ani, cu domiciliul în BUC (localitatea), 4 (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 întemeiază , în termen d 
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act 0 Data înregistrării: 14.11.2016


