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Nr. înreg.: 797 / 7.08.2014 
 
 

PUBLICAŢIE 
 
 

Astăzi, 7 august 2014 , a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-
lui MUNTEAN ADRIAN-CONSTANTIN , în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în 
or. CISNĂDIE judeţul SIBIU şi a d-rei STEFAN MONICA-ALINA , în vârstă 
de 27 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, 
Ioana-Maria Miheţ 
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PUBLICAŢIE 
 
 

Astăzi, 7 august 2014 , a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-
lui NICOLA MĂDĂLIN-GHEORGHE, în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în 
sat DEALU ALUNI Ş ( or. BERBE ŞTI ) judeţul VÂLCEA  şi a d-rei CARP 
DANIELA-ALEXANDRA , în vârstă de 29 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, 
Ioana-Maria Miheţ 
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Nr. înreg.: 799 / 7.08.2014 

 
 

PUBLICAŢIE 
 
 

Astăzi, 7 august 2014 , a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-
lui ANDREŞ NICOLAE , în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în or. CISNĂDIE 
judeţul SIBIU şi a d-rei BARB LAURA-MARIA , în vârstă de 26 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, 
Ioana-Maria Miheţ 
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Nr. înreg.: 800 / 7.08.2014 

 
 

PUBLICAŢIE 
 
 

Astăzi, 7 august 2014 , a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-
lui IVAN RADU-OLIMPIU , în vârstă de 37 ani, cu domiciliul în or. 
CISNĂDIE judeţul SIBIU şi a d-rei LECA LUMINIŢA-VIOLETA , în vârstă 
de 33 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, 
Ioana-Maria Miheţ 

 


