Anexa nr.1G

PRIMĂRIA SECTORULUI 3
-STAREA CIVILĂ-

PUBLICAŢIE

Astăzi 20.03.2017 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui
BARDAN
(numele) ŞTEFAN
(prenume), în vârstă de
19 a n i, cu domiciliul în
BUC
(localitatea) 3
(judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
MlHAl
(numele) DIANAMARIA
(prenumele) în vârstă de
19
ani, cu domiciliul în BRANESTl
(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
34Vj de la data afişării publicaţiei.
Nr. act
o Data înregistrării: 20.03.2017
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A stăzi 20.03.2017 (ziua,luna,anul) a fo st în re g istra tă declaraţia de căsătorie a d-lui
(num ele)

GABRIEL

(prenum e), în vâ rstă de

BUC

(localitatea) 2

PASCU

(num ele) ALINA FLORENTINA

ani, cu do m iciliul în

36

BOROS

a n i, cu dom iciliul în
(ju deţu l/se cto rul) şi a d -n ei(d -rei)
(pre nu m ele ) în vâ rstă de

(localitatea), 3

BUC

27

G udeţul/sectorul)

în tem eiul art. 285 din C odul Civil, orice persoa nă poate face opunere la această căsătorie, da că are
cun oştin ţă de existe nţa unei piedici legale ori da că alte cerinţe ale legii nu sunt în deplinite.

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: 20.03.2017
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A stăzi 20.03.2017 (ziu a,lun a,an ul) a fo st în re g istra tă declaraţia de căsă torie a d-lui
(num ele)

NIOLAE

(prenum e), în vâ rstă de

CIOBANU

29 a n i , cu dom iciliul în

ANINOASA

(localitatea) ARGEŞ

(ju deţu l/se cto rul) şi a d -n e i(d -re i)

SARAMET

(num ele) RALUCA

(pre nu m ele ) în vâ rstă de

ani, cu do m iciliul în

BUC

(localitatea), 3

(ju d e ţu l/se cto ru l)

în te m e iu l art. 285 din C odul Civil, orice pe rsoa nă poate fa ce opunere la această căsătorie, da că are
cun oştin ţă de existe nţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt în deplinite.
O pu nere a la căsă torie se va face în scris, cu arătarea d o ve zilo r pe care se în te m e ia ză , în term en d
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act

0 Data în registră rii:

20.03.2017

27
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Astăzi 20.03.2017 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui
CIREZARU
(numele) AUREL
(prenume), în vârstă de
3 3 a n i , cu domiciliul în
BUC
(localitatea) 3
(judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
PEPTENARU
(numele) MIHAELA ANISOARA
(pre nu m ele ) în vârstă de
28
ani, cu domiciliul în CRAIOVA
(localitatea), D O U
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 în te m e ia ză , în term en d k
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act
0 Data înregistrării: 20.03.2017
3,
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Astăzi 20.03.2017 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui
GALCAVASILIU
(numele) a lin
(prenume), în vârstă de
4 3 a n i, cu domiciliul în
(localitatea) 3
(numele) CRISTIANA

(judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
(prenumele) în vârstă de
ani, cu domiciliul în BUC
(localitatea), 4
Gudeţul/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 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: 20.03.2017
BUC

SAVU
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Astăzi 20.03.2017 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui IORDAN
(numele) DANUT ELEONARD
(prenume), în vârstă de
3 8 a n i, cu domiciliul în
UNGHENI
(localitatea) ARGEŞ
Gudeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
FLORICEL
(numele) CORINA MIHAELA
(prenumele) în vârstă de
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 termen d
de la data afişării publicaţiei.
Nr. act
0 Data înregistrării:
20.03.2017

34
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Astăzi 20.03.2017 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui
NITU
(numele) ADRIAN
(prenume), în vârstă de
3 9 a n i, cu domiciliul în
BUC
(localitatea) 3
(judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
vanuta
(numele) GEORGIANA STEFANIA
(prenumele) în vârstă de
25
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: 20.03.2017

Ofiţer de stare
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Astăzi 20.03.2017 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui
PETRESCU
(numele) RAZVAN
(prenume), în vârstă de
2 6 a n i, cu domiciliul în
BUC
(localitatea) 3
(judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
RADOl
(numele) NICOLETA ALINA
(prenumele) în vârstă de
ani, cu domiciliul în BUC
(localitatea), 6
(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: 20.03.2017

25

Ofiţer de stare
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Astăzi 20.03.2017 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui
PRICOP
(numele) OVIDIU
(prenume), în vârstă de
3 7 a n i, cu domiciliul în
BUC
(localitatea) 3
(judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
BADARAU
(numele) RALUCA MIHAELA
(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: 20.03.2017

Ofiţer de stan

37
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•

Anexa nr 1G
PUBUCAJIE

Astăzi 20.03.2017 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui
VELICESCU
(numele) NICOLAE BOGDAN
(prenume), în vârstă de
3 4 a n i, cu domiciliul în
CALINESTI
(localitatea) ARGEŞ
(judeţul/sectorul) şi a d-nei(d-rei)
COMAN
(numele) NICOLETA
(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: 20.03.2017

29

