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�R. Q tJ:/ /1 17 · O 'i. Îo!J.../ dosar 1/B J 

PUBLICAŢIE 

Astăzi, h .. 02, 20)1 , (ziua, luna, anul) a fost înregistrată declaraţia de 
căsătorie a d-l�i P4v f L V4: S/,Lf - [j./}- 1-j/r;,_ L ( numele şi 
rrcnumele). în varstă de SA ani, cu domiciliul în 

,\_ ].(_t
[ 

}_!±.._________________ (localiţatea), 
i11dc:\1il-scG-t-fl-rul_ _ P._,1. 4-(±Ul!JL_şi a d-nei/d-rei ,4.(1 G I-{ [L A- /.J G-Gl (C i) ( 
11111111:k �i prenumele), în varstă de J 3 ani, cu domiciliul în 

•) /1 t ·'. ., \ :_) '(. ( l_f.-.:t..1+: ____________________________ _ 
(loc.tlit(ttc:a),jude\ul.'scctorul _______ _ 

În temeiul art. 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 . 

. . (\ 

9FIŢER,/f' ST ARE CIVILĂ
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PUBLICAŢIE 

.\stă?i, __ !}__ __ , {) (f 1o �;/ , (ziua, 1 1.jpa, anul) a fost înregistrată declaraţia de 
căsătorie a d-lui __ _j_JJ rs Ţt_; /) F ,S'Q) ro A/ - (j /f-!V f EL ( numele şi 
pren�--1nqle), 1 în varstă de 3 d ani, cu domiciliul în 
_ { /I f 1/ .., . I (localitatea), 
judeţul/se{;tGrul pi) J-{-/DVrt şi a d-nei/d-rei /O !f-11#�. f[{J{J_(f;/-
nurnele şi prenumele), în varstă de .L ?,( cu domiciliul în 

{�(!_ t 1: ?-A: 
(localitatea), judeţul/sectorul _______ _ 

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 .

. ··· /J . ��I�R f),, STARE CIVILĂ
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PUBLICAŢIE 

Astăzi. 6_ O 6. 2V 21 , (ziua, luna, anul) a fost înregistrată declaraţia de 
căs:1toriead-luT-- !Y1lff?..Jr'Tj /Qfl� /rc:JN'f:L (numele şi 
prenumele), în varstă r de -h2<" ani, cu domiciliul în 
__l_)/2.C f 2.L f ,. (localitatea),/ 
judeţul/sect01•ul Plll/:-fl-Q\/f-- şi a d-nei/d-rei ·";;,t('ri.(j.. IONf).!/--V/+-)fl/.7}!'1/J-
numele şi prenumele), în varstă de '1 2J ani, cu domiciliul în 
___ J_� (. / ? 4-
(localitatea , judeţul/secto-i=-ul Pl) . A (. 

În temeiul art. 285, alin. I şi 2 din Codul civil, orice persoană poate face opoziţie la 
L',-h{11orie. clacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. 

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

OFIŢER D,E STARE CIVILĂ 
·', I ; 
, . 
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