
PUBLICAŢIE

Astăzi 13.02.2017 (ziua luna,anul) a fost înregistrata declaraţia de căsătorie a d-lui DIONISIE 

(numele) MIHAI (prenume). învârs tăde34  aNI. cu domiciliul în

BUC (localitatea) SECTOR 3 (judeţul/sectorul) şl a d-nei(dr-rei)

NEACSU (numele) ANA (prenumele) în vârstă de 39

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

In temeiul art 285 din Codul Civil, orice persoana poate face opunere la această căsătorie, dacă are 

cunoştinţa de existenţa unei piedici legale on 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 afişăm publicaţiei.
Nr act Data înregistrării: 13.02.2017

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 Anexa nr1G
-STAREA CIVILA-

Ofiţer de staré civiă

PRIMARIA SECTORULUI 3 
-STAREA CIVILA-

Anexa nr1G

PUBLICAŢIE

Astăzi 13.02.2017 (ziua luna,anul) a fost înregistrata declaraţia de căsătorie a d-lui COVACI 

(numele) MARIAN (prenume). în vârstă de 33 am. cu domiciliul în

BUC (localitatea) SECTOR 3 (judeţul/sectorul) şl a d-nei(<A-rei)

CALCIU (numele) IULIA ELENA (prenumele) în vârstă de 31

am cu domiciliul în SIBIU (localitatea), SIBIU (judeţul/sectorul)
In temeiul art 285 din Codul Civil, orice persoana poate face opunere la această căsătorie, dacă are 

cunoştinţa de existenţa unei piedici legale on 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 afişăm publicaţiei.
Nr act Data înregistrării: 13.02.2017

Ofiţer de stare civila

PRIMARIA SECTORULUI 3 A"exa nr 1G

• STAREA CIVILA- PUBLICAŢIE

Astăzi 13.02.2017 (ziua luna anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui LUPU 

(numele; MIHAI SPIROS (prenume) in vârstă de 27 ani. cu domiciliul în

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

Marcu (nununele) ROXANA DANIELA (prenumele) în vârstă de 27

am. cu domiciliul în BUC (localitatea) SECT 3 (judeţul/sectorul)

in temeiul an 285 din Codul Civil orice persoana poate face opunere la această căsătorie dacă are 

cunoştinţa de existenţa unei piedici legale on dacă a>te cerinţe ale legn nu sunt îndeplinite 

Opunerea ia căsătorie se va ‘ace în sens. cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază in termen d de ia 
data afişării publicaţiei

Nr act Datainregistrârn. 13.02.2017



PUBLICAŢIE

Astăzi 13.02.2017 (ziua.luna.anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui FI LIP 

(numele) RÂUL PETRONEL (prenume), in vârstă de 26 am. cu domiciliul în

BUZĂU (localitatea) BZ (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)

VODA (numele) SABINA GEOGIANA (prenumele) in vârstă de 22 

am cu domiciliul m SUCEAVA (localitatea),SUCEAVA (judeţul/sectorul)

In 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 legn nu sunt îndeplinite
Opunerea la câsătone se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază in termen d de la 

data afişării publicaţiei
Nr. act Data înregistrării: 13.02.2017

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 Anexa nr.1G
-STAREA CIVILĂ-

Ofiţer de

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 Anexa nr 1G
-STAREA CIVILĂ-

PUBLICAŢIE

Astăzi 13.02.2017 (ziua.luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui GHEORGHE 

(numele) DANIEL (prenume), In vârstăde 25 am. cu domiciliul in

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

CRISTEA (numele) MIHAELA JENICA (prenumele) în vârstă de 24

ani cu domiciliul in AXINTELE (localitatea). IALOMIŢA (judeţul/sectorul)

in temeiul art 285 dm Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are 

cunoştinţa 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 . in termen d de la

data afişăm publicaţiei V  3~*W0>^_ . . . . . . .  ------------
Nr. act Dataînregistrării: 13.02.2017

Ofiţer de stare'

V \ %

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 

-STAREA CIVILĂ-

Anexa nr 1G

PuBL«CAi.E

Astăzi 13.02.2017 (ziua.luna.anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MOHOR 

mumele) OCTAVIAN (prenume) in vârstăde 77 ani. cu domiciliul în

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

MOHOR (nunele) VERONICA (prenumele) in vârsta de 73

am. cu domiciliul in BUC (localitatea) SECT 3 (judeţul/sectorul)

in temeiul art 285 dm Codul Civil once persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are 

cunoştinţa de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legi nu sunt îndeplinite 

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se intemeiaza in termen d de ¡a 
data afişăm publicaţiei .

Nr act Dataînregistrăm. 13.02.2017

O fiţer oe stare civ;



PUBLICAŢIE

Astăzi 13.02.2017 (ziua luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de câsâtone a d-lui 

(numele) VLAD FLORIN ALEXANDRU (prenume). în vârstă de 30 ani. cu domiciliul în

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

PARCALABU (numele) MARIA (prenumele) în vârstă de 34

ani, cu domiciliul in BUC (localitatea), SECT 6 (judeţul/sectorul)

In temeiul art 285 din Codul Civil orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are 

cunoştinţa de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legn nu sunt îndeplinite

Opunerea la căsătorie se va face in scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază , in termen d de la 

data afişăm publicaţiei

Nr act Data înregistrării 13.02.2017

PRIMARIA SECTORULUI 3 Anexa nr 1G

-STAREA CIVILA-

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 Anexa nr 1G
-STAREA CIVILĂ-

PUBLICAŢIE

Astăzi 13.02.2017 (ziua.luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui 

(numele) BAICIU ADRIAN DUMITRU (prenume), in vârstăde 36 am. cu domiciliul in

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

RADU (numele) MARIANA ROXANA (prenumele) în vârstă de 37 

ani cu domiciliul in DOMNEŞTI (localitatea). ILFOV (judeţul/sectorul)

in temeiul art 285 dm Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are 

cunoştinţa 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 . in termen d de la 

data afişăm publicaţiei

Nr. act Dataînregistrării: 13.02.2017

Ofiţer de

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 Anexa nr 1G
-STAREA CIVILĂ-

PUBLICAŢIE

Astăzi 13.02.2017 (ziua.luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui DRAGNE 

(numele) LAURENTIU (prenume), in vârstă de 27 am. cu domiciliul in

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

STANESCU (numele) ANDREEA (prenumele) în vârstă de 19

ani cu domiciliul in BUC (localitatea). SECT 3 (judeţul/sectorul)

in temeiul art 285 dm Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are 

cunoştinţa 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 . in termen d de la 

data afişăm publicaţiei

Nr act Dataînregistrării: 13.02.2017



PRIMARIA SECTORULUI 3
-STAREA CIVILA-

Anexa nr 1G

PUBLICAŢIE

Astăzi 13.02.2017 (ziua luna anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MIHAILESCU 

(numele) ADRIAN GEORGE (prenume), in vârstă de 27 ani, cu domiciliul in

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

DUMA (numele) CLAUDIA (prenumele) in vârstă de 27
am cu domiciliul in BUC (localitatea).SECTOR 3 (judeţul/sectorul)

in temeiul an 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 legn 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 Dataînregistrării: 13.02.2017

!! o _i
IOfiţer d

r

A nex a nr 1(i
PRIMĂRIA SECTORULUI 3 Anexa nr1G

-STAREA CIVILA-
PUBLICAŢIE

Astăzi 13.02.2017 (ziua luna,anul) a fost înregistrata declaraţia de căsătorie a d-lui 

(numele) IORDACHE MIHAI (prenume). în vârstă de 26 am. cu domiciliul în

MĂGURELE (localitatea) ILFOV (judeţul/sectorul) şl a d-nei(d-rei)

PETRESCU (numele) MADALINA IONELA (prenumele) în vârstă de 24

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

In temeiul art 285 din Codul Civil, orice persoana poate face opunere la această căsătorie, dacă are 

cunoştinţa de existenţa unei piedici legale on 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 afişăm publicaţiei.
N ract Data înregistrării: 13.02.2017

Ofiţer de stare civila

PRIMĂRIA SECTORULUI 3

-STAREA CIVILA- PUBLICAŢIE

Astăzi 13.02.2017 ţziua.iuna anul) a fost înregistrata declaraţia de căsătorie a d-iui RAJPUT 

(numele) KAPIL (prenume), in vârstă de 40 am . cu domiciliul in

Buc (localitatea) 2 (judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)

ANGHEL (nunele) OANA ADRIANA ¡prenumele) în vârstă de 29

am cu domiciliul in BUC (localitatea) SECT 3 (judeţul/sectorul)

in temeiul an 285 dm Codui Civil orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are 

cunoştinţa de existenţa unei piedci legale on daca aiie cerinţe aie legn nu sunt îndeplinite 

Opunerea ia căsătorie se va ‘ace in scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen d de ia 
data afişării publicaţiei

N ract Data înregistrăRII 13.02.2017



PUBLICAŢIE

Astăzi 13.02.2017 (ziua,luna.anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ALECU 

(numele) RADU MIHAI (prenume), invârstă de 31 am . cu domiciliul in

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

STAN (numele) MARIA DOLORES (prenumele) în vârstă de 36

am cu domiciliul in BUC (localitatea). SECT 3 (judeţul/sectorul)

In temeiul an 285 din Codul Civil orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are 

cunoştinţa de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legn nu sunt îndeplinite

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază . în termen d de la

PRIMARIA SECTORULUI 3 Anexa nr 1G
-STAREA CIVILA-

data afişăm publicaţiei 
Nr act

op ,*EŞ7V *0

Dataînregistrării: 13.02.2017 / /o * /

Ofiţer de stare

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 Anexa nr1G
-STAREA CIVILA-

PUBLICAŢIE

Astăzi 13.02.2017 (ziua luna,anul) a fost înregistrata declaraţia de căsătorie a d-lui 

(numele) ISTRATE FLORIN COSTINEL (prenume). în vârstă de 40 am. cu domiciliul în

ROŞIORI DE VEDE (localitatea) TR (judeţul/sectorul) şl a d-nei(<A-rei)

SUICA (numele) IRINA ANDREEA (prenumele) în vârstă de 35

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

In temeiul art 285 din Codul Civil, orice persoana poate face opunere la această căsătorie, dacă are 
cunoştinţa de existenţa unei piedici legale on 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 afişăm publicaţiei.
Nr act Data înregistrării: 13.02.2017

Ofiţer de stare civila

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 Anexa nr 1G

-STAREA CIVILA. PUBLICAŢIE

Astăzi13.02.2017 (ziua.luna anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lul CRETU

(numele) MARIUS (prenume) invârstăde 34 am , cu domiciliul în

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

POPA (nunele) ALINA MIRELA (prenumele) în vârstă de 35

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

in temeiul an 285 din Codul Civil once persoană poate face opunere ia această căsătorie dacă are 

cunoştinţa de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legn nu sunt îndeplinite 

Opunerea la căsătorie se va ‘ace în sens cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen d de ¡a 
aa:a afişam publicaţiei

Nr act Dataînregistrării 13.02.2017

O fiţer de stare ci



PUBLICAŢIE

Astăzi 13.02.2017 (ziua.luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui SBARCEA 

(numele) CRISTIAN (prenume), in vârstă de 23 cu domiciliul in BUC

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

DRAGUSIN (numele) OLIMPIA (prenumele) în vârstă de 21

ani cu domiciliul in MOŞTENI (localitatea).TELEORMAN (judeţul/sectorul)

In temeiul art 285 dm Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are 

cunoştinţa 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 . in termen d de la 

data afişăm publicaţiei
act Dataînregistrării: 13.02.2017

PRIMARIA SECTORULUI 3 Anexa nr 1G
-STAREA CIVILĂ-

Ofiţer

ô-OREŞr/

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 Anexa nr1G
-STAREA CIVILA-

PUBLICAŢIE

Astăzi 13.02.2017 (ziua luna,anul) a fost înregistrata declaraţia de căsătorie a d-lui 

(numele) IFRIM ANDREI IONUT (prenume). în vârstăde 26 am. cu domiciliul în

BUC (localitatea) SECTOR 3 (judeţul/sectorul) şl a d-nei(dr-rei)

CIOBOTARU (numele) OANA MARIA (prenumele) în vârstă de 25
am cu domiciliul în  BIRLAD (localitatea), VASLUI (judeţul/sectorul)

In temeiul art 285 din Codul Civil, orice persoana poate face opunere la această căsătorie, dacă are 

cunoştinţa de existenţa unei piedici legale on 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 de la 

data afişăm publicaţiei.
Nr act Dataînregistrării: 13.02.2017

Ofiţer de

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 Anexa nr 1G

-STAREA CIVILA- PUBLICAŢIE

Astăzi 13.02.2017 (ziua luna anul) a fost Imegistratâ declaraţia de căsătorie a d-lui TACKE

(numele) EUGEN VALERIU (prenume» in vârstăde 41 am, cu domiciliul în

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

BLAGA (numeie) IOANA CRISTINA (prenumele) în vârstă de 42

am. cu domiciliul în PANTELIMON (localitatea) ILFOV (judeţul/sectorul)

in temeiul an 285 dm Codul Civil orice persoana poate face opunere la aceasta căsătorie dacă are 

cunoştinţa de existenţa unei piedici legale ori daca aite cerinţe ale iegn nu sunt îndeplinite 

Opunerea la câsâtone se va ‘ace In scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază in termen d de ia 
dala afisarii publicaţiei

Nr act Dataînregistrării. 13.02.2017


