
 

 

SERVICIUL  PUBLIC  COMUNITAR  LOCAL   

DE  EVIDENŢĂ  A PERSOANELOR 
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ 

NR.  25.902 din 12.08.2020                                             Data căsătoriei 

                                                                                                22.08.2020 

 

 

                                      PUBLICAŢIE 

   

        Astazi 12.08.2020 a fost înregistrată Declaraţia de căsătorie a d-

lui.ORIAN GHEORGHE în vârstă de 30ni, cu domiciliul în oraşul Ocna 

Mureş, jud.Alba  şi a d-rei. STAN ANDREEA-FLORINA în vârstă de 22 

ani, cu domiciliul în com.Lopadea Noua , jud.Alba.  

       In temeiul art.285 din Legea 287/2009 privind Codul Civil, orice 

persoană poate face opoziţie la această căsătorie, daca are cunostinţă 

de existenţa unei piedici legale ori alte cerinţe ale legii nu sunt 

îndeplinite. 

       Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe 

care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei. 

 

 

 

                                 Ofiţer de stare civilă 

                                    

 

 



 

 

SERVICIUL  PUBLIC  COMUNITAR  LOCAL   

DE  EVIDENŢĂ  A PERSOANELOR 
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ 

NR.  25.904 din 12.08.2020                                             Data căsătoriei 

                                                                                                22.08.2020 

 

 

                                      PUBLICAŢIE 

   

        Astazi 12.08.2020 a fost înregistrată Declaraţia de căsătorie a d-

lui.COLCEAG EMANUEL în vârstă de 19 ani, cu domiciliul în 

com.Schela, jud.Gorj  şi a d-rei. SOLEA NOEMA-NATALIA în vârstă de 

19 ani, cu domiciliul în orasul Ocna Mures, jud.Alba.  

       In temeiul art.285 din Legea 287/2009 privind Codul Civil, orice 

persoană poate face opoziţie la această căsătorie, daca are cunostinţă 

de existenţa unei piedici legale ori alte cerinţe ale legii nu sunt 

îndeplinite. 

       Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe 

care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei. 

 

 

 

                                 Ofiţer de stare civilă 

                                    

 

 



 

 

SERVICIUL  PUBLIC  COMUNITAR  LOCAL   

DE  EVIDENŢĂ  A PERSOANELOR 
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ 

NR.  25.906 din 12.08.2020                                             Data căsătoriei 

                                                                                                22.08.2020 

 

 

                                      PUBLICAŢIE 

   

        Astazi 12.08.2020 a fost înregistrată Declaraţia de căsătorie a d-

lui.FLESER ALEXANDRU-ANDREI în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în 

com.Floresti, jud.Cluj  şi a d-rei. IRINI ALINA-GABRIELA în vârstă de 

28 ani, cu domiciliul în com.Floresti, jud.Cluj.  

       In temeiul art.285 din Legea 287/2009 privind Codul Civil, orice 

persoană poate face opoziţie la această căsătorie, daca are cunostinţă 

de existenţa unei piedici legale ori alte cerinţe ale legii nu sunt 

îndeplinite. 

       Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe 

care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei. 

 

 

 

                                 Ofiţer de stare civilă 

                                    

 

 



 

 

SERVICIUL  PUBLIC  COMUNITAR  LOCAL   

DE  EVIDENŢĂ  A PERSOANELOR 
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ 

NR.  25.912 din 12.08.2020                                             Data căsătoriei 

                                                                                                22.08.2020 

 

 

                                      PUBLICAŢIE 

   

        Astazi 12.08.2020 a fost înregistrată Declaraţia de căsătorie a d-

lui.BOTA ALEXANDRU-CIPRIAN în vârstă de 33 ani, cu domiciliul în 

orasul Ocna Mures, jud.Alba  şi a d-rei. IOO IULIA în vârstă de 27 ani, 

cu domiciliul în orasul Ocna Mures, jud.Alba.  

       In temeiul art.285 din Legea 287/2009 privind Codul Civil, orice 

persoană poate face opoziţie la această căsătorie, daca are cunostinţă 

de existenţa unei piedici legale ori alte cerinţe ale legii nu sunt 

îndeplinite. 

       Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe 

care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei. 

 

 

 

                                 Ofiţer de stare civilă 

                                    

 

 


