
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI TARGU OCNA
SPCLEP - STARE CIVTLA

Nr.29 424 din 1 7.08 .2022

PUBLICATIE

Astdzi , 17 AUGUST 2022, a fost inregistratd declaratia de cdsdtorie

a domnului GAVRIL FLORIN in vdrstdde32 ani, cu donoiciliul in Ora;ul
Tdrgu Ocna , Str.Costache Negri , bl.G7 , sc.B , et.4 , ap.l8 , Judelul Baciu ;i
a domniEo arei ldoamnei SIMA ANDREEA in vdrstd de 34 ani , cu domiciliul
in OraEul Tdrgu Ocna, Str.P[curii , nr.39 , Jude{ul Baclu .

in temeiul art.285, alin . 1 qi 2 din Codul Civil , orice persoand poate

face opunere la aceastd cisdtorie , dacdare cunoqtinld de existenla unei piedici

legale ori dacd alte cerinle ale legii nu sunt indeplinite .

Opunerea la cisdtorie se va face in scris , cu ardtarea dovezilor pe care

se intemeiazd , in termen de 10 zile de la data afi96rii publicaliei.

Afitat5 astizi , data de mai sus, la sediul Primlriei Oragului Tflrgu Ocna .

Kek



JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI TARGU OCNA
SPCLEP. STARE CIULA

Nr.29425 din 17.08.2022

PUBLICATIE

Astdzi, 17 AUGUST 2022, a fost inregistratd declaratia de cdsdtorie

a domnului DAVID MARCU-IOSIF in vdrstd de 27 ani , cu domiciliul in
Comuna T6rgu TrotuE , Sat.Tuta , Str.Tineretului , nr.l82 , Judelul Baciu Ei a

domniqoarei / doamnei SILAGHI FLORENTINA in vdrstd de 25 ani , cu

domiciliul in Oraqul Tdrgu Ocna, Str.Costache Negri, bl.B5 , sc.A, et.1 ,

ap.6 , Judelul Baciu .

in temeiul art.285, alin . I qi 2 din Codul Civil , orice persoani poate

face opunere la aceastl cdsdtorie , dacdare cunoqtinld de existenla unei piedici
legale ori daci alte cerinJe ale legii nu sunt indeplinite .

Opunerea la cdsdtorie se va face in scris , cu ardtarea dovezilor pe care

se intemeiazd, , in termen de 10 zile de la data afigdrii publicatiei.

Afigati astlzi, data de mai sus , la sediul Primiriei Oraqului Tirgu Ocna .

Ofiter stare civil6
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