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PUBLICAŢIE 

Astăzi, f f, 0'8 r 1.,Q Q_A , (ziua, luna, anul) a fost înregistrată declaraţia de 
căsătorie a d-lui M4 C:(:ff.fYO f:i :A t::LDD Gt D.ft-f{ l s L ( numele şi 
prenumele), în varstă de . 3 � anis cu domiciliul în 

.bMk? A „ (localitatea), 
judeţul/sectorul fliil+d!f şi a d-nei/d-rei R.tC:.Kf4- 14-CJl'2+1:: ( 
numele şi prenumele), în varstă de J..� ani, cu domiciliul în 

ih/LE- &7::k 
(localitatea), judeţul/sooterul ? fi..lf H o'\.r f- . 

În 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. 

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

ARE CIVILĂ 
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