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PUBLICAŢIE 

Astăzi, ) b. OG, :< O .2) ,. (ziua, }una, anul) a fost înregistrată declaraţia de 
căsătorie a d-1 u i ,8-N C l-1 ( l Î i' 6 ( (2 t J S - .fl f,.f !J 12 f. ( ( numele şi 
prenu,�ele): , în varstă de .2_ q ani, cu domiciliul în 
__ ·-0� ,:_ [·1 f. .'t (localitatea)r 
jude\ul/sectorul P:l-tf-,/0\JÂ- şi a d-nei/d-rei IOQDA-CHe f:-LFNA - !J�l-/(�lÂ 
11u1111.!k �i prenumele), în varstă de 3 i/ ani,. cu domiciliul în 
___ Co f:i A-R î:--i 1 <.:-
(localitatea). judeţul/seerorul P fl_ .;4-� DV'fr 

in temeiul art. 285, alin. 1 şi 2 din Codul civil, orice persoană poate face opoziţie la 
căsătorie. dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. 

Opozi{ia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază. 

O.FIŢER DI,ţu�/i RE CIVILĂ

Document ce conţine date cu caracter personal protejate de prevederile R: (UE) nr.679/2016 



ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 

CONS1LIUL LOCAL BREAZA 
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor 

Str.Republicii, nr.82B;Cod fiscal:2845486; 
Telefon: 0244 340 508; 0244 341 460; Fax: 0244 340 428 

e-mail:contact@primariabreaza.ro
web site:www.primariabreaza.ro 

NR • .:<i2JG 1 )b OG .?o)) dosar IIB_j 

PUBLICAŢIE 

Astăzi, j c· . o c�·
I 
?o JJ ' (ziua, Iun

� anul) a fost înregistrată declaraţia de
căsătorie a d-lui i?J U (\ u /2 Vrc TO� ( numele şi 
prenumele), în varstă de hJ- ani, cu domiciliul în 
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Document ce conţine date cu caracter personal protejate de prevederi le J( (UE) nr.679/2016 


