
CONSILIUL LOCAL AL ORA
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDEN

COMPARTIMENTUL STARE CIVIL
str. Unirii, nr. 32 Cisn

tel. 004
 
 
Nr. înreg.: 1553 / 21.12.2016
 

Astăzi 21  decembrie 2016
a d-lui CICAL MIHĂIȚ
București, sector 5  şi a d
ani, cu domiciliul în or. CISN

În temeiul art. 285 din 
persoană poate face opozi
existenţa unei piedici legale
îndeplinite.  

Opunerea la căsă
care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afi
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI CISNĂDIE
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDEN ŢĂ A PERSOANELOR

COMPARTIMENTUL STARE CIVIL Ă 
str. Unirii, nr. 32 Cisnădie 555300 Romania 

tel. 004-0269-566888, fax. 004-0269-562988

.12.2016 

 
PUBLICAŢIE 

 
 

decembrie 2016, a fost înregistrată declara
ȚĂ  , în vârstă de 33 ani, cu domiciliul 

şi a d-nei RÎPA LILIANA- VASILICA 
or. CISNĂDIE, judeţul SIBIU. 

În temeiul art. 285 din Legea nr. 287 / 2009 privind 
 poate face opoziţie la această căsătorie, dacă 

a unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt 

ăsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe 
în termen de 10 zile de la data afişării publica

 
Ofiţer de stare civilă, 
Milonean Anca Maria  

ĂDIE 

 A PERSOANELOR  

 
562988 

 declaraţia de căsătorie 
ani, cu domiciliul în mun. 

VASILICA , în vârstă de 30 

Legea nr. 287 / 2009 privind Codul Civil, orice 
 are cunoştinţă de 

ţe ale legii nu sunt 

ătarea dovezilor pe 
şării publicaţiei.  



CONSILIUL LOCAL AL ORA
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDEN

COMPARTIMENTUL STARE CIVIL
str. Unirii, nr. 32 Cisn

tel. 004
Nr. înreg.: 1533 / 19.12.2016
 

Astăzi 19 decembrie 2016
a d-lui ȘERBAN SERGIU
Cluj Napoca,    jude
vârstă de 33  ani, cu domiciliul în

În temeiul art. 285 din 
persoană poate face opozi
existenţa unei piedici legale
îndeplinite.  

Opunerea la căsă
care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afi
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI CISNĂDIE
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDEN ŢĂ A PERSOANELOR

COMPARTIMENTUL STARE CIVIL Ă 
str. Unirii, nr. 32 Cisnădie 555300 Romania 

tel. 004-0269-566888, fax. 004-0269-562988
Nr. înreg.: 1533 / 19.12.2016 

 
PUBLICAŢIE 

 
 

19 decembrie 2016, a fost înregistrată declara
ERBAN SERGIU-MIHAI , în vârstă de 25 ani, cu domiciliul 

jude țul Cluj  şi a d-nei STOICA ANDREEA
ani, cu domiciliul în or. CISNĂDIE, judeţul SIBIU.

În temeiul art. 285 din Legea nr. 287 / 2009 privind 
 poate face opoziţie la această căsătorie, dacă are cuno

a unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt 

ăsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe 
în termen de 10 zile de la data afişării publica

 
Ofiţer de stare civilă, 
Milonean Anca Maria  

ĂDIE 

 A PERSOANELOR  

 
562988 

 declaraţia de căsătorie 
ani, cu domiciliul în or. 

STOICA ANDREEA-ANIȚA, în 
SIBIU. 

Legea nr. 287 / 2009 privind Codul Civil, orice 
ă are cunoştinţă de 

ţe ale legii nu sunt 

ătarea dovezilor pe 
şării publicaţiei.  


