
- .. · -�QMANIA
jlJDETUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL BREAZA 
Se;viciul Public Comunitar Localde Evidenta a -Persoanelor 

Str.Republicii, nr.82B;Cod fiscal:2845486;. 
Telefon: 0244 340 508; 0244 341460; Fax: 0244 340 428 

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

PUBLICAŢIE 

Astăzi, �Z . 6 G , 2c).,A · , (ziua, luna, anul) a fost înregistrată declaraţia de 
căsătorie a d-lui J,); wo /() .!J lt N/EJ - hi-o�!/'! . ( numele şi 
prenumele), în varstă de 2.f? ani, .. cu domiciliul în 

6 , t A-· ( (localitatea), 
judeţul/seeterul p,i l\: H .oV4--- şi a d-nei/d-rei V I ELE/1.J - Lo/J�64!1.J ( 
numele ş1 · prenumele); _în_ varstă de .:Zs-. am,· cu domiciliul în 

:612 ) 
(localitatea),judeţul/seerorul P/2. ltotr: . . .. 

În t emeful art: 285, alin. l şi 2 din Codul civil,''otice· persda.nă poate face opoziţie la
căsătorie, dacă. există un impediment legaLsau dacă aite ceri�ţe ale legifnu sunt îndeplinite. 

Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, .cu arătarea .dovezilor pe care se întemeiază. 

OFIŢER D'(�TARE.CIVILĂ

Document ce conţine date cu caracter personal protejâte de prevederhe R'. (UE) rir.679/2016 



. .

RO MANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

CONSILIUL 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 

PUBLICAŢIE 

Astăzi, j__ ·()(o _ Zo J.) , (ziua, luna, anul) a fost înregistrată declaraţia de 
căsătorie a d-lui .... ·- __ f_o_QE.S...C.u _j_QM () 7 - A- rJ !Jl2 r;/ ( numele şi 
pr�nu111clc). în varstă de .311- ani, cu domiciliul în 
. _ b \JOI.� rn�---- _ ,

(l9calitatea), 
.IULreţtillscctonJl_·3 şi a d-nei/d-rei '6oN�OC �,+N4 - roA-rl')-( 
numt!lt! şi prenumele), în varstă de 3il_1 ani; cu domiciliul în 

,b1'2.,1;ţ2A: 
(localitatea),judeţul/seeterul .pt2_.4: f-lo\r)-- ,, 

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

Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază. 

Document ce conţine date cu caracter personal protejate de prevederile R. (UE) nr.679/2016 
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NR. :2J / 9G' I ;L oe /Le 2). dosar 1/B f .

PUBLICAŢIE 

(locali!atea).judeţul/seeterul ţi a._4--r+ o\rt . 
ln temeiul a11. 285, alin. 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. 
Opoziţia la căsătorie se face numai în scris,.cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază. 

OFIŢER o,/�TARE CIVILĂ

Document ce conţine date cu caracter personal protejate de prevederile R. (UE) n�.679/2016 
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NR. J.J O 4.{ I .J. -E>G . ? O Q,I dosar I/B .tJ 

PUBLICAŢIE 

Astăzi, ;} · O 0 . ·2 O 2 � , (ziua, luna, anul) a fost înregistrată declaraţia de 
d�ătoric a d-lui ___ 1!'-lt, (� E; f-;.-14 r2 r 'u S:: - f:Lo Q r'A- r--< ( numele şi 
prl.!numele). în varstă de 3 o ani, cu domiciliul în 

l::;(2 Cir-?J::_________ (localitatea), 
.iuLl!.!\U 1/se@mtl ·? ,2. A-Ko\r .i ş1 a d-nei/d-rei IC /.../f />( /'r/f /.f J Fl.J- 4-1-tY.tN 4/;J
numele şi prenumele), în varstă de -� ll ani,· cu domiciliul în 
---· _:_7 . 1'> . r' ..,.. + 
(localitatea),judeţul/sectorul 1-14 f?Gl+i ,+

ln temeiul a rt. 285, alin. l 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. 

Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază. 

Document ce conţine date cu caracter personal protejate prevederile R (UE) 679/2016' 
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NR. 2J A q [ 1 J . o G . 1âJ./ dosar I/Bj 

PUBLICAŢIE 

,\slă/.i, ___ J .tJ r;;.zu 11 , (ziua, luna,.. anul) a fost înregistrată declaraţia de 
t�Al�O - I O -4 N . ( numele şi căsătorie a d-lui Te/ 12 TO J 

prt:n urnele), în varstă 
hPf·r 

S�deţul/sectorul PP.. +I· olr+ 
numele şi prenumele), în 

de rlG ani, cu domiciliul în 
(localitatea), 

şi a d-nei/d-rei f!.:,OA-1 Cu 11 � /JFµr.'lA.-
v.arstă de � � . ani,· cu domiciliul în 

(_512 F f f I,
<localitatea), judeţul/sectorul Pll lFAovf 

În temeiul art. 285, alin. I 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. 

Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, .cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază. 
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OFIŢER J)E STARE CIVILA 

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


