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PUBLICAŢIE 

/\stă1.i. _ ____ {8__ _ _:_ ___ o g __ �2o2fl_, (ziua, luna, anul) a fost înregistraţă declaraţia de
cftsClloric a d-lui .. l�?.dLOGH;' ('-C;1 H( J (-2-'f ·2V:A-N--- CY}H\T1"f·F7l H ( numele şi 
prcn11niclc). în varstă de L,, b ani, cu domiciliul în 

J)/2_ c A ·e ···! ....... _ ------ ------- (localitatea), 
.111d1.'\11 I �v-cH-1nil . P,1 7J \-I P\rA ... _şi a d-nei/d-rei b0 HCU fJ._f? PI·,+ ( 
11t1nll'lc şi prenumele). în varstă de _ -� 9 ani, cu domiciliul în 

1 local��;;�a�. JuJ-�t 1)��t_o_r,�c_-.�:·-r��A-lî"r-�)�� -} ...,...4_----------------

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

Opo1.i\ia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază. 

I )()(.:umeni ce conţine date cu caracter personal protejate prevederile R (UE) 679/2016 
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Astăzi, j g iQ 1( !loJ. / , (ziua, luna, anul) a fost înregistrată declaraţia de
căsătorie a d-lui _ _______ţ__rj t NT 4: Pio�'E- 1l-.fr-CoJ,...:A:t c numele şi
p
.
renumele)., <') t'. în varstă � � ani, cu domiciliul în 
. .:bflE' €-- �-

· 
-0 . ,;;.., (localitate�), 

_juJeţul/secttrrul ___ J!Ql\.1Hoi4- şi a d-nei/d-rei \![ tjfEU IJ.�4-M.t'VJI.HA- f-../Yd.oLETJO.:
nunicl_c şi prenumele). în varstă de 34 T ani, cu domiciliul în 

( I n��i�e1)111·;ţ��l/;�;���-----·:]!.Qk]{.�·at .-.�,.-;ţ+-. -.-'-----------
1 n ll'mciul art. 285. alin. I şi 2 din Codul civil, orice persoană poate face opoziţie la 

c:1�G1toric. 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. 

I )(1L·t1111L'lll cc rn11ti11c date cu caracter personal protejate prevederile R; (UE) 679/2016 


