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Nr. 20.851/27.06.2018 

 
PUBLICAŢIE 

 
 

Astăzi, 27 iunie 2018, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a    
d-lui CUCU AUREL-COSTICĂ, în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în or. 
CISNĂDIE, județul SIBIU şi a d-rei CRĂCIUN ADINA, în vârstă de 28 ani, 
cu domiciliul în or. CISNĂDIE, judeţul SIBIU. 

În temeiul art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, orice 
persoană poate face opoziţie 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 în scris, cu arătarea dovezilor pe 
care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.  
 

 
Ofiţer de stare civilă, 

Tarcea Cristina  
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Nr. 20.852/27.06.2018 
 

PUBLICAŢIE 
 
 

Astăzi, 27 iunie 2018, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a    
d-lui DINACHE CONSTANTIN-GABRIEL, în vârstă de 27 ani, cu domiciliul 
în or. CISNĂDIE, județul SIBIU şi a d-rei CRĂCIUN MIHAELA-IULIANA, 
în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în or. CISNĂDIE, judeţul SIBIU. 

În temeiul art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, orice 
persoană poate face opoziţie 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 în scris, cu arătarea dovezilor pe 
care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.  
 

 
Ofiţer de stare civilă, 

Tarcea Cristina  
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Nr. 20.854/27.06.2018 
 

PUBLICAŢIE 
 
 

Astăzi, 27 iunie 2018, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a    
d-lui BĂLȘANU ROBERT-MIHAI, în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în or. 
CISNĂDIE, județul SIBIU şi a d-rei POPA IOANA-ALEXANDRA, în vârstă 
de 26 ani, cu domiciliul în mun. SIBIU, judeţul SIBIU. 

În temeiul art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, orice 
persoană poate face opoziţie 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 în scris, cu arătarea dovezilor pe 
care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.  
 

 
Ofiţer de stare civilă, 

Tarcea Cristina  
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Nr. 20.855/27.06.2018 
 

PUBLICAŢIE 
 
 

Astăzi, 27 iunie 2018, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a    
d-lui CORNEA MARIUS-ILIE, în vârstă de 38 ani, cu domiciliul în or. 
CISNĂDIE, județul SIBIU şi a d-rei MUNTEANU MARIA, în vârstă de 37 
ani, cu domiciliul în sat. MOVILENI, com. ȘENDRENI, judeţul GALAȚI. 

În temeiul art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, orice 
persoană poate face opoziţie 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 în scris, cu arătarea dovezilor pe 
care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.  
 

 
Ofiţer de stare civilă, 

Tarcea Cristina  
 


