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Astăzi, 18 august 2016 , a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a 
d-lui SZAKACS ADRIAN-CONSTANTIN , în vârstă de 31 ani, cu domiciliul  
în or. CISNĂDIE, județul SIBIU şi a d-rei MACRINIUC LUCIANA-IOANA , 
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, 
Cristina Tarcea 
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Astăzi, 18 august 2016 , a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a 
d-lui PEPERIGEANU MARIAN , în vârstă de 31 ani, cu domiciliul  în or. 
CISNĂDIE, județul SIBIU şi a d-rei HĂMBĂȘAN  ANA-MARIA , în vârstă 
de 25 ani, cu domiciliul în com. SADU, 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, 
Cristina Tarcea 
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Astăzi, 18 august 2016 , a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a 
d-lui VERBOVSZKI  EMIL-VASILE , în vârstă de 30 ani, cu domiciliul  în or. 
CISNĂDIE, județul SIBIU şi a d-rei LUNGULESCU  ANDREEA- 
GEANINA, în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în com. VOINEASA, judeţul 
VÂLCEA. 

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, 
Cristina Tarcea 
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Astăzi, 18 august 2016 , a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a 
d-lui OBLOJA BOGDAN-OVIDIU , în vârstă de 25 ani, cu domiciliul  în or. 
CISNĂDIE, județul SIBIU şi a d-rei SURD ELENA, în vârstă de 19 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, 
Cristina Tarcea 
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Astăzi, 18 august 2016 , a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a 
d-lui PORTASE ALIN-CRISTIAN , în vârstă de 43 ani, cu domiciliul  în or. 
CISNĂDIE, județul SIBIU şi a d-rei ADAMI WILFRIED , în vârstă de 43 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, 
Cristina Tarcea 
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Astăzi, 18 august 2016 , a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a 
d-lui ALBINEȚU EMANUEL , în vârstă de 23 ani, cu domiciliul  în or. 
CISNĂDIE, județul SIBIU şi a d-rei OAIDA DENISA-MIHAELA , în vârstă 
de 20 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, 
Cristina Tarcea 

 
 

 


