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-STAREA CIVILĂ-

PUBLICAŢIE

Anexa nr.1G

Astăzi 14.02.2017 (ziua,luna,anul) a fost înreg istrată declaraţia de căsătorie a d-lui CERVICESCU 
(numele) ROMEO Ml HAI (prenum e), în vârstă de 34 a n i , cu dom iciliu l în
BUC (localitatea) 3 (judeţu l/sectoru l) şi a d-nei(d-rei)
GRAJDEANU (num ele) CARMEN IONELA (prenum ele) în vârstă de 29
ani, cu dom iciliu l în BUC (localitatea), 3 (judeţu l/sectoru l)

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 , 
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act 0 Data înregistrării: 14.02.2017

O fiţer de stare’
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Astăzi 14.02.2017 (ziua,luna,anul) a fost înreg istrată declaraţia de căsătorie a d-lui RADUCAN 
(numele) T|CU BOGDAN (prenum e), în vârstă de 28  a n i , cu dom iciliu l în
BUC (localita tea) 3 (judeţu l/sectoru l) şi a d-nei(d-rei)
RADU (nu m e le ) ANA MARIA (prenum ele) în vârstă de 18
ani, cu dom iciliu l în VOLUNTARI ( lo ca lita te a ), ILFOV (judeţu l/sectoru l)

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 termi 
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act 0 Data înregistrării: 14.02.2017

O fiţer de stare
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Astăzi 14.02.2017 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui SAVESCU 
(numele) MARIUS TIBERIU (prenum e), în vârstă de 29 a n i , cu dom iciliu l în
BUC (localita tea) 3 (judeţu l/sectoru l) şi a d-nei(d-rei)
IZMAN (num ele) OLGA (prenum ele) în vârstă de 24
ani, cu dom iciliu l în CHISINAU ( lo ca lita te a ), REP MOLDOVA (judeţu l/sectoru l)

în tem eiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are 
cunoştinţă de existenţa unei p ied ici 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 
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act 0 Data înreg istrării: 14.02.2017
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Astăzi 14.02.2017 (z iua,luna,anul) a fost înreg istrată declaraţia de căsătorie a d-lui TAMLA TEKAM 
(numele) MERLIN (prenum e), în vârstă de 31 a n i , cu dom iciliu l în
CAMEROON (localitatea) CAMEROON (judeţu l/sectoru l) şi a d-nei(d-rei)
ACATRINEI (num ele) ANA MARIA (prenum ele) în vârstă de 29
ani, cu dom iciliu l în PIATRA NEAMŢ (localitatea), NEAMŢ (judeţu l/sectoru l)

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 întem eiază , în term en 
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act 0 Data înreg istrării: 14.02.2017

O fiţer de


