R O M Â N I A - JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD - CONSILIUL LOCAL
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
STAREA CIVILĂ

Brad, 335200, str. Independenţei nr. 2 telefon: 0254/612665, fax: 0254/610344,
bradprim@yahoo.com, www.primariabrad.ro

PUBLICAŢIE

Astăzi 13.04.2017 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui FAUR
CRISTIAN-IOAN, născut în localitatea Brad judeţul Hunedoara la data de 31 ianuarie
1982, domiciliat în Brad judeţul Hunedoara şi a d-nei(d-rei) DAVID FLORICAGEORGETA, născută în localitatea Deva judeţul Hunedoara la data de 25 iulie 1995,
domiciliată în localitatea Băiţa judeţul Hunedoara.
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la
căsătorie, dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt
îndeplinite .
Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se
întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării.
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Astăzi 13.04.2017 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui
LEUCIAN DORIN-FLORIN, născut în localitatea Brad judeţul Hunedoara la data de 26
mai 1987, domiciliat în Baia de Criş judeţul Hunedoara şi a d-nei(d-rei) CIUCLAN
IULIA-IOANA, născută în localitatea Deva judeţul Hunedoara la data de 26 iunie 1988,
domiciliată în localitatea Brad judeţul Hunedoara.
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la
căsătorie, dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt
îndeplinite .
Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se
întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării.
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Astăzi 13.04.2017 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui
PANAITE SORIN-IONUŢ, născut în localitatea Hunedoara judeţul Hunedoara la data
de 5 mai 1992, domiciliat în Hunedoara judeţul Hunedoara şi a d-nei(d-rei) NOVAI
ANAMARIA, născută în localitatea Cluj-Napoca judeţul Cluj la data de 15 iulie 1989,
domiciliată în localitatea Brad judeţul Hunedoara.
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la
căsătorie, dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt
îndeplinite .
Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se
întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării.

