
PRIMĂRIA GALAȚI 

                  STAREA CIVILĂ 

 

 

 

PUBLICAŢIE 

 

Astăzi 10/09/2019 a fost inregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui APOSTOL IONUȚ-DORIN în 

vârstă de 38 ani, cu domiciliul în localitatea GALAŢI, judeţul/sectorul GALAŢI şi a d-nei (d-rei) RUSU 

MARIA-LUISA în vârstă de 32 ani, cu domiciliu în GALAŢI, judeţul/sectorul GALAŢI. 

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoana poate face opozitie la această căsătorie, 

dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. 

Opozitia la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în 

termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei. 

 

Ofiţer starea civilă, 

  

PUBLICAŢIE 

 

Astăzi 10/09/2019 a fost inregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BĂNCEANU ALEXANDRU 

în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în localitatea GALAŢI, judeţul/sectorul GALAŢI şi a d-nei (d-rei) 

CERCEL IULIA-AURORA în vârstă de 25 ani, cu domiciliu în IAȘI, judeţul/sectorul IAȘI. 

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoana poate face opozitie la această căsătorie, 

dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. 

Opozitia la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în 

termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei. 

 

Ofiţer starea civilă, 

  

 

 



PRIMĂRIA GALAȚI 

                  STAREA CIVILĂ 

 

 

PUBLICAŢIE 

 

Astăzi 10/09/2019 a fost inregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BÂRLĂDEANU 

LAURENȚIU-GEORGEL în vârstă de 46 ani, cu domiciliul în localitatea GALAŢI, judeţul/sectorul GALAŢI 

şi a d-nei (d-rei) CORANGA ANIȘOARA în vârstă de 51 ani, cu domiciliu în GALAŢI, judeţul/sectorul 

GALAŢI. 

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoana poate face opozitie la această căsătorie, 

dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. 

Opozitia la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în 

termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei. 

 

Ofiţer starea civilă, 

  

 

PUBLICAŢIE 

 

Astăzi 10/09/2019 a fost inregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BRATU VALENTIN în 

vârstă de 32 ani, cu domiciliul în localitatea GALAŢI, judeţul/sectorul GALAŢI şi a d-nei (d-rei) 

PATRICHE ROXANA-IOANA în vârstă de 34 ani, cu domiciliu în GALAŢI, judeţul/sectorul GALAŢI. 

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoana poate face opozitie la această căsătorie, 

dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. 

Opozitia la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în 

termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei. 

 

Ofiţer starea civilă, 

  

 

 



PRIMĂRIA GALAȚI 

                  STAREA CIVILĂ 

 

 

PUBLICAŢIE 

 

Astăzi 10/09/2019 a fost inregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CATRINOIU CONSTANTIN 

în vârstă de 44 ani, cu domiciliul în localitatea GALAŢI, judeţul/sectorul GALAŢI şi a d-nei (d-rei) 

STANCIU MIHAELA în vârstă de 43 ani, cu domiciliu în NĂMOLOASA, judeţul/sectorul GALAŢI. 

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoana poate face opozitie la această căsătorie, 

dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. 

Opozitia la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în 

termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei. 

 

Ofiţer starea civilă, 

  

 

 

 

PUBLICAŢIE 

 

Astăzi 10/09/2019 a fost inregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui COTOROBAI ANDRIAN în 

vârstă de 30 ani, cu domiciliul în localitatea GALAŢI, judeţul/sectorul GALAŢI şi a d-nei (d-rei) GOLBAN 

ELENA în vârstă de 27 ani, cu domiciliu în GALAŢI, judeţul/sectorul GALAŢI. 

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoana poate face opozitie la această căsătorie, 

dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. 

Opozitia la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în 

termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei. 

 

Ofiţer starea civilă, 

  



PRIMĂRIA GALAȚI 

                  STAREA CIVILĂ 

 

 

 

 

PUBLICAŢIE 

 

Astăzi 10/09/2019 a fost inregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui DRAGHIA NICUȘOR în 

vârstă de 35 ani, cu domiciliul în localitatea GALAŢI, judeţul/sectorul GALAŢI şi a d-nei (d-rei) 

PASNICU BIANCA-TEODORA în vârstă de 24 ani, cu domiciliu în GALAŢI, judeţul/sectorul GALAŢI. 

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoana poate face opozitie la această căsătorie, 

dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. 

Opozitia la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în 

termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei. 

 

Ofiţer starea civilă, 

  

 

 

PUBLICAŢIE 

 

Astăzi 10/09/2019 a fost inregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui DROSU MARIAN în vârstă 

de 31 ani, cu domiciliul în localitatea GALAŢI, judeţul/sectorul GALAŢI şi a d-nei (d-rei) ASANACHI 

ALINA-GABRIELA în vârstă de 26 ani, cu domiciliu în TUDOR VLADIMIRESCU, judeţul/sectorul GALAŢI. 

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoana poate face opozitie la această căsătorie, 

dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. 

Opozitia la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în 

termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei. 

 

Ofiţer starea civilă, 

  



PRIMĂRIA GALAȚI 

                  STAREA CIVILĂ 

 

 

PUBLICAŢIE 

 

Astăzi 10/09/2019 a fost inregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui FRIMU MIRCEA în vârstă 

de 37 ani, cu domiciliul în localitatea GALAŢI, judeţul/sectorul GALAŢI şi a d-nei (d-rei) IONAȘCU 

TUDORIȚA în vârstă de 33 ani, cu domiciliu în GALAŢI, judeţul/sectorul GALAŢI. 

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoana poate face opozitie la această căsătorie, 

dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. 

Opozitia la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în 

termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei. 

 

Ofiţer starea civilă, 

  

 

 

PUBLICAŢIE 

 

Astăzi 10/09/2019 a fost inregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui IRIMIA MARIUS în vârstă 

de 25 ani, cu domiciliul în localitatea GALAŢI, judeţul/sectorul GALAŢI şi a d-nei (d-rei) PĂUN  

NARCISA-GEORGIANA în vârstă de 24 ani, cu domiciliu în GALAŢI, judeţul/sectorul GALAŢI. 

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoana poate face opozitie la această căsătorie, 

dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. 

Opozitia la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în 

termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei. 

 

Ofiţer starea civilă, 

  

 



PRIMĂRIA GALAȚI 

                  STAREA CIVILĂ 

 

 

 

PUBLICAŢIE 

 

Astăzi 10/09/2019 a fost inregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ISAIA CRISTI-CORNEL în 

vârstă de 25 ani, cu domiciliul în localitatea GALAŢI, judeţul/sectorul GALAŢI şi a d-nei (d-rei) PALADE 

MIHAELA-ANDREEA în vârstă de 20 ani, cu domiciliu în GALAŢI, judeţul/sectorul GALAŢI. 

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoana poate face opozitie la această căsătorie, 

dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. 

Opozitia la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în 

termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei. 

 

Ofiţer starea civilă, 

  

 

PUBLICAŢIE 

 

Astăzi 10/09/2019 a fost inregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MARIN ANDREI în vârstă 

de 29 ani, cu domiciliul în localitatea GALAŢI, judeţul/sectorul GALAŢI şi a d-nei (d-rei) PRODAN 

CRISTINA în vârstă de 29 ani, cu domiciliu în GALAŢI, judeţul/sectorul GALAŢI. 

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoana poate face opozitie la această căsătorie, 

dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. 

Opozitia la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în 

termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei. 

 

Ofiţer starea civilă, 

  

 



PRIMĂRIA GALAȚI 

                  STAREA CIVILĂ 

 

 

PUBLICAŢIE 

 

Astăzi 10/09/2019 a fost inregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MIRON MIRCEA în vârstă 

de 31 ani, cu domiciliul în localitatea GALAŢI, judeţul/sectorul GALAŢI şi a d-nei (d-rei) DIACONU 

GIORGIANA în vârstă de 33 ani, cu domiciliu în IAȘI, judeţul/sectorul IAȘI. 

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoana poate face opozitie la această căsătorie, 

dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. 

Opozitia la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în 

termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei. 

 

Ofiţer starea civilă, 

  

 

PUBLICAŢIE 

 

Astăzi 10/09/2019 a fost inregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui OANEA IONUȚ în vârstă 

de 32 ani, cu domiciliul în localitatea GALAŢI, judeţul/sectorul GALAŢI şi a d-nei (d-rei) LEU ANA-

MARIA în vârstă de 26 ani, cu domiciliu în IANCA, judeţul/sectorul BRĂILA. 

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoana poate face opozitie la această căsătorie, 

dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. 

Opozitia la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în 

termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei. 

 

Ofiţer starea civilă, 

  

 

 



PRIMĂRIA GALAȚI 

                  STAREA CIVILĂ 

 

PUBLICAŢIE 

 

Astăzi 10/09/2019 a fost inregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui PASCU ANDREI-IONUȚ în 

vârstă de 25 ani, cu domiciliul în localitatea GALAŢI, judeţul/sectorul GALAŢI şi a d-nei (d-rei) BOCA 

ANDREEA în vârstă de 28 ani, cu domiciliu în GALAŢI, judeţul/sectorul GALAŢI. 

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoana poate face opozitie la această căsătorie, 

dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. 

Opozitia la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în 

termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei. 

 

Ofiţer starea civilă, 

  

 

 

PUBLICAŢIE 

 

Astăzi 10/09/2019 a fost inregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui POPA GEORGE-

ALEXANDRU în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în localitatea GALAŢI, judeţul/sectorul GALAŢI şi a d-nei 

(d-rei) PĂMÎNT SIMONA în vârstă de 30 ani, cu domiciliu în GALAŢI, judeţul/sectorul GALAŢI. 

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoana poate face opozitie la această căsătorie, 

dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. 

Opozitia la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în 

termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei. 

 

Ofiţer starea civilă, 

  

 

 



PRIMĂRIA GALAȚI 

                  STAREA CIVILĂ 

 

 

PUBLICAŢIE 

 

Astăzi 10/09/2019 a fost inregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui SBURLEA PETRICĂ-

CIPRIAN în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în localitatea GALAŢI, judeţul/sectorul GALAŢI şi a d-nei (d-

rei) ȘERBAN GEANINA în vârstă de 26 ani, cu domiciliu în GALAŢI, judeţul/sectorul GALAŢI. 

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoana poate face opozitie la această căsătorie, 

dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. 

Opozitia la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în 

termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei. 

 

Ofiţer starea civilă, 

  

 

 

 

PUBLICAŢIE 

 

Astăzi 10/09/2019 a fost inregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui SUCHEA IONUȚ în vârstă 

de 31 ani, cu domiciliul în localitatea GALAŢI, judeţul/sectorul GALAŢI şi a d-nei (d-rei) CRISTEA 

ALEXANDRA în vârstă de 25 ani, cu domiciliu în VIZIRU, judeţul/sectorul BRĂILA. 

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoana poate face opozitie la această căsătorie, 

dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. 

Opozitia la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în 

termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei. 

 

Ofiţer starea civilă, 

  



PRIMĂRIA GALAȚI 

                  STAREA CIVILĂ 

 

 

PUBLICAŢIE 

 

Astăzi 10/09/2019 a fost inregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui TOMESCU DADIAN în 

vârstă de 30 ani, cu domiciliul în localitatea GALAŢI, judeţul/sectorul GALAŢI şi a d-nei (d-rei) ROTARU 

GEANINA-MĂDĂLINA în vârstă de 28 ani, cu domiciliu în GALAŢI, judeţul/sectorul GALAŢI. 

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoana poate face opozitie la această căsătorie, 

dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. 

Opozitia la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în 

termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei. 

 

Ofiţer starea civilă, 

  

 

 

PUBLICAŢIE 

 

Astăzi 10/09/2019 a fost inregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui UZUNEANU MIHAI în 

vârstă de 28 ani, cu domiciliul în localitatea GALAŢI, judeţul/sectorul GALAŢI şi a d-nei (d-rei) TOFAN 

VALENTINA în vârstă de 26 ani, cu domiciliu în GALAŢI, judeţul/sectorul GALAŢI. 

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoana poate face opozitie la această căsătorie, 

dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. 

Opozitia la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în 

termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei. 

 

Ofiţer starea civilă, 

  

 


