
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 

 
 
 
 

PUBLICAŢIE 
 
 

Astăzi, 30 august 2012 , a fost înregistrată declaraţia de 
căsătorie a d-lui TOADER PAUL-ANDREI în vârstă de 28 ani, cu 
domiciliul în CISNĂDIE, judeţul SIBIU şi a d-rei HANEA MARIANA-
VICTORIA în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în CISNĂDIE, judeţul 
SIBIU. 

În temeiul art. 285 din 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, 
Ioana-Maria Miheţ 

 
 
 
 
 
 
 
 



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 

 
 
 
 

PUBLICAŢIE 
 
 

Astăzi, 30 august 2012 , a fost înregistrată declaraţia de 
căsătorie a d-lui COMAN LIVIU-PETRIŞOR în vârstă de 52 ani, cu 
domiciliul în CISNĂDIE, judeţul SIBIU şi a d-nei MARINESCU 
DORINA în vârstă de 53 ani, cu domiciliul în CISNĂDIE, judeţul 
SIBIU. 

În temeiul art. 285 din 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, 
Ioana-Maria Miheţ 
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Astăzi, 30 august 2012 , a fost înregistrată declaraţia de 
căsătorie a d-lui FLOREA MIRCEA-VASILE în vârstă de 36 ani, cu 
domiciliul în CISNĂDIE, judeţul SIBIU şi a d-nei PÖTZSCH ANA în 
vârstă de 29 ani, cu domiciliul în CISNĂDIE, judeţul SIBIU. 

În temeiul art. 285 din 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, 
Ioana-Maria Miheţ 
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Astăzi, 30 august 2012 , a fost înregistrată declaraţia de 
căsătorie a d-lui PUŢ ANDREI-RAUL în vârstă de 23 ani, cu 
domiciliul în sat PLOPIŞ ( com. ŞIŞEŞTI ), judeţul MARAMUREŞ şi 
a d-rei MARICA ALEXANDRA-MARIA în vârstă de 23 ani, cu 
domiciliul în CISNĂDIE, judeţul SIBIU. 

În temeiul art. 285 din 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, 
Ioana-Maria Miheţ 
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Astăzi, 30 august 2012 , a fost înregistrată declaraţia de 
căsătorie a d-lui CULCEA ILIE-COSMIN în vârstă de 32 ani, cu 
domiciliul în CISNĂDIE, judeţul SIBIU şi a d-rei MARCIUC 
FLORENTINA în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în CISNĂDIE, judeţul 
SIBIU. 

În temeiul art. 285 din 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, 
Ioana-Maria Miheţ 

 
 


