
ROMAN IA 
JUDETUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL BREAZA 

Ser\'iciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor 

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

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

NR. !JJ,J/ J (); ,11_ 0 ,�. 102/. _,.,,-· 
dosar I/Bj 

PUBLICAŢIE 

Astăzi, __ _}_/. Of 110)/ , (ziua, luna, anul) a fost înregistrată declaraţia de 
căsătorie a d-lui C �+-1 kU S Q� M IC f -- 1bo G 6 :zt f4 ( numele şi 
prenum_ţl,:), '" în varstă e '3:/----: ani, cu domiciliul în 

b 1 · .�., r>-A- (localitateaj, 
judeţul/s ul .lt-0 ·u şi a d-nei/d-rei - �f �J6tc
numel_e şi -f{en'umele), în varstă de 1°1 ani, cu domiciliul în 
- __ P_,!_CJ_h��u 
tlocali!atea).j�deţul/se�rul ţ?Q_;�::JfOV,b . 

ln 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. 

Document ce conţine date cu caracter personal protejate prevederile R (UE) 679/2016 
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NR.)1� (P� I f(,of .2;p(2V dosar 1/B r

PUBLICAŢIE 

Astăzi, J 4 � O 'f _'},,t-;2, , (ziua, luna, anul) a fost înregistrată declaraţia de 
căsătorie a d-lLJ°� ... _._s.J___ , f,.ţ_ ( numele şi 
pn.:nurnele). în varstă de _ _,,,,__.___ani, cu domiciliul în 
...... _. /b_Q.E(.ţA (localitatea), 
jl1dqulheewrul_ Pf1. ·,4+f OV:f şi a d-nei/d-rei 'f(j�bf Q. .L(Lt 6-Nf ( 

num��w l��lf°"":·'·l�--�.,,._::� :·_ . JJ:ţ ani, cu domiciliul în 

t locul1!atca). Judeţul/secteful 11�& 9-ff 0V /j 
111 temeiul art. 285. alin. 1 şi 2 din Codul civil, orice persoană poate face opoziţie la 

cf1sătoric. 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.2�4d1 ;' 1 :�··<J îlo!li dosar IIB.[" .� 

PUBLICAŢIE 

(locali!atea), J udeţul/seeterul {4- l(l)Mli:J . 
ln 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. 

Document ce conţine date cu caracter personal protejate prevederile R_,(UE) 679/2016 
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dosar I/Bt;:-
__ , 

PUBLICAŢIE 

Astăzi, J .(, O iţ , 2o.J. J , (ziu� luna, anul) a fost înregistrată declaraţia de
căsătorie a d-lui JJ,v; /j .ţi.UP- rtolf4 c numele şi
prenumele). în varstă de ?, 'i am, cu domiciliul în
___ J:,,Qq ·"2-f (localitatea), 
judeţul/sectorul�-+-'�Cf--J----'-""""-=--F--şi a d-nei/d-rei , -�
numele şi prenumele), varstă de �6/--'f_---- omiciltul în
clb:iJ-�tjlE$-în---------::.------+---------

( local1�atca)._1u4eţttl-l�t.orul ____ -��. 
I 11 temeiul art. 285. alin. 1 şi 2 din Codul civil, orice persoană poate face opoziţie la 

c;-i<1tnrk. dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. 
Opn1.i\ia la căsătorie se face numai în scris,.cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază. 

OFI���:i�fRE CIVILĂ 
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PUBLICAŢIE 

luna, anul) a fost înregistrată declaraţia de 
U ( numele şi 

prenumele , ( în varstă cu domiciliul în , · 
'.. · -1/_ .' 1 (localitatea), 

jutleţul/s�Gtorul __ :tll-· �-a-M�/zL
---,

.--ş-i_a_d--n-e-i/d---re-i---'t/J-....Q
"""'i

,-
E:-4

--r--M,------,,-··�..,..-Jl._...�, Al:EXl}lllJl!l/-
nume Ie . J i. ,

,en u mele), · • în varstă de 5 "J ani, CU Jo-;;;icmul în ' 

. (lt��Maeţul/soctorul Pll.AIJriwJ .
ln 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 căsătorie se face numai în scris, .cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază. 

Document ce conţine date cu caracter personal protejate prevederile RJUE) 679/2016 


