R O M Â N I A - JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD – CONSILIUL LOCAL
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

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

PUBLICAŢIE

Astăzi 10.05.2018 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui
DUBINĂ FLORIN-DANIEL , născut în localitatea Slatina judetul Olt la data de 1
octombrie 1986, domiciliat în localitatea Brad județul Hunedoara, și a d-nei(d-rei)
BORZA ALEXANDRA-ROXANA, născută în localitatea Brad județul Hunedoara
la data de 4 decembrie 1990, domiciliată în localitatea Luncoiu de Jos județul
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.

R O M Â N I A - JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD – CONSILIUL LOCAL
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

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

PUBLICAŢIE

Astăzi 10.05.2018 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui MARTIN
IOAN-GABRIEL, născut în localitatea Brad județul Hunedoara, la data de 12
ianuarie 1973, domiciliat în Brad, județul Hunedoara, și a d-nei(d-rei) FLOREA
LENUȚA-AURORA, născută în localitatea Gurahonț, județul Arad la data de 22
mai 1974, domiciliată în localitatea Brad județul 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.

R O M Â N I A - JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD – CONSILIUL LOCAL
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

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

PUBLICAȚIE

Astăzi 10.05.2018 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui GUI
DANIEL-IOAN, născut în localitatea Brad județul Hunedoara, la data de 20 martie
1992, domiciliat în Brad, județul Hunedoara, și a d-nei(d-rei)

PĂDUREAN

ALEXANDRA-VALENTINA, născută în localitatea Brad, județul Hunedoara la
data de 20 octombrie 1999 domiciliată în Brad județul 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 10.05.2018 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui NARIȚA
IOAN, născut în localitatea Mesteacăn județul Hunedoara, la data de 25 aprilie 1954,
domiciliat în Brad, județul Hunedoara, și a d-nei(d-rei) DĂNILĂ ELENA, născută
în localitatea Mogoșești, județul Iași la data de 11 noiembrie 1957, domiciliată în
Brad județul 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.

