
PRIM ĂRIA SECTO RULUI 3 Anexa n r-1G

-STAR EA CIVILA- PUBLICAŢIE

Astăzi 25.01.2017 (ziua,luna,anul) a fost înregistra tă declaraţia de căsătorie a d-lui BESLIU 

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

DUMBRAVITA (localitatea) TIMIŞ (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)

ENUTA (numele) GEORGIANA (prenum ele) în  vârstă de 26

ani, cu dom iciliul în  VlLCANESTl (localitatea), PRAHOVA (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 o Data înregistrării: 25.01.2017

O fiţer de stai

PRIM ĂRIA SECTO RULUI 3 Anexa nr.1G

-S TAR EA CIVILA- p UBLIC AT IE

Astăzi 25.01.2017 (ziua,luna,anul) a fost înregistra tă declaraţia de căsătorie a d-lui MARIN 

(numele) ADRIAN (prenume), în  vârstă de 31 a n i , cu dom iciliul în

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

SIMŢEA (numele) ELENA IRINA (prenum ele) în  vârstă de 26

ani, cu dom iciliul în  BUC (localitatea), 4 (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: 25.01.2017

O fiţer de stare cM a,/T&S

PRIM ĂRIA SECTO RULUI 3 Anexa nr.1G
-STAR EA CIVILA-

PUBLICAŢIE

Astăzi 25.01.2017 (ziua,luna,anul) a fost înregistra tă declaraţia de căsătorie a d-lui NEGREANU 

(numele) LUCIAN (prenume), în  vârstă de 51 a n i , cu dom iciliul în

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

TABACU (numele) ADELA NICOLETA (prenum ele) în  vârstă de 43

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: 25.01.2017 bi/qES?



PRIM ĂRIA SECTO RULUI 3 Anexa nr.1G

-STAREA C IV ILĂ- PUBLICAŢIE

Astăzi 25.01.2017 (ziua,luna,anul) a fost în reg istra tă  declaraţia de căsătorie a d-lui VOINOVAN 

(numele) TUDOR (prenume), în  vârstă de 31 a n i , cu dom iciliul în

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

MOSKVINA (numele) TATIANA (prenum ele) în  vârstă de 31

ani, cu dom iciliul în  OMSK (localitatea), RUSIA (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: 25.01.2017


