PRIMĂRIA SECTORULUI 3
-STAREA CIVILĂ-

Anexa nr.1G
PUBLICAŢIE

A stăzi 23.01.2017 (ziu a,lu na,an ul) a fost înreg istrată de cla raţia de căsă torie a d-lui
(num ele)

C0NSTANTIN-RA2VAN

DEALU

(prenum e), în vâ rstă de

(localitatea) GIURGIU

SANDILA

(ju de ţu l/sectoru l) şi a d-n ei(d -rei)

(num ele) DIANA-ADRIANA-SILVIA

ani, cu dom iciliu l în

ION

29 a n i , cu dom iciliu l în
(pre nu m ele ) în vârstă de

(localitatea), 3

BUCUREŞTI

26

(ju de ţu l/sectoru l)

în tem eiul art. 285 din C odul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, da că are
cun oştin ţă de existe nţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
O pu nere a la căsă torie se va face în scris, cu arătarea d o vezilor pe care se întem e iază , în term en d
de la data afişării publicaţiei.

Nr. act

0 Data înregistrării:

23.01.2017

Ofiţer de st:

PRIMĂRIA SECTORULUI 3
-STAREA CIVILĂ-

Anexa nr.1G
PUBLICAŢIE

A stăzi 23.01.2017 (ziu a,lu na,an ul) a fost înreg istrată de cla raţia de căsă torie a d-lui
(num ele)

TUDOREL-VALENTIN

(prenum e), în vârstă de

MAVRODINEANU

30 a n i , cu dom iciliu l în

BUCUREŞTI

(localitatea) 6

(ju de ţu l/sectoru l) şi a d-n ei(d -rei)

PREDA

(num ele) ANDREEA-CRISTINA

(pre nu m ele ) în vârstă de

ani, cu dom iciliu l în

(localitatea), 3

BUCUREŞTI

27

(ju de ţu l/sectoru l)

în tem eiul art. 285 din C odul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, da că are
cun oştin ţă de existe nţa 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: 23.01.2017

PRIMĂRIA SECTORULUI 3

Anexk nr.1G

■STAREA CIVILA-

PUBLICAŢIE

A stăzi 23.01.2017 (ziu a,lu na,an ul) a fost înreg istrată de cla raţia de căsă torie a d-lui
(num ele)

FLORIN

(prenum e), în vârstă de

BUCUREŞTI

(localitatea) 3

BUJOR

(num ele) OTILIA

ani, cu dom iciliu l în

BUCUREŞTI

PETU

29 a n i, cu dom iciliu l în

(ju de ţu l/sectoru l) şi a d -n ei(d -rei)
(pre nu m ele ) în vârstă de
(localitatea), 5

(ju de ţu l/sectoru l)

în tem eiul art. 285 din C odul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are
cun oştin ţă de existe nţa 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:

23.01.2017

32

PRIMĂRIA SECTORULUI 3
-STAREA CIVILĂ-

A n e xa nr.1G

PUBLICAŢIE

A stăzi 23.01.2017 (ziu a,lu na,an ul) a fost înreg istrată declaraţia de căsătorie a d-lui
(num ele)

BOGDAN-ALEXANDRU

BUCUREŞTI
BARDAN
ani, cu dom iciliu l în

(prenum e), în vârstă de

STATE

27 a n i, cu dom iciliul în

(localitatea) SECTOR 6

(ju de ţu l/sectoru l) şi a d-n ei(d -rei)

(num ele) SILVIA

(pre nu m ele ) în vâ rstă de

BUCUREŞTI

(localitatea), 3

(ju de ţu l/sectoru l)

în tem eiul art. 285 din C odul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are
cun oştin ţă de existe nţa 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. a ct

Data înregistrării:

23.01.2017

32

