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SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANEI VICTORIA
- COMPARTIMENT STARE CIVILĂ -

Nr. 30801 din 14.08.2018

PUBLICAŢIE
Astăzi 14.08.2018 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui
PIRĂU IOAN-HORIA, în vârstă de 32 ani, cu domiciliul mun.
Făgăraş, str. Miron Costin, nr.12, jud. Braşov şi a d-rei VIZANTE
SIMONA-IULIANA, în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în orş. Victoria,
str. George Coşbuc, bl.2, sc.B, et.1, ap.25, jud. Braşov.
În temeiul art.285 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil orice
persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă
de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt
îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea
dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării
publicaţiei.
OFIŢER STARE CIVILĂ
NICHIFOR DANIELA-AURICA
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Nr. 30800 din 14.08.2018

PUBLICAŢIE
Astăzi 14.08.2018 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui
MÎZGACIU BOGDAN-IONUŢ, în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în
sat Viştea de Jos nr.125, com. Viştea, jud. Braşov şi a d-rei MARDARE
MĂDĂLINA-ANDREEA, în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în orş.
Victoria, str. Oltului, bl.32, sc.A, ap.2, jud. Braşov.
În temeiul art.285 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil orice
persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă
de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt
îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea
dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării
publicaţiei.
OFIŢER STARE CIVILĂ
NICHIFOR DANIELA-AURICA

