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              Astazi 25.09.2019 a fost inregistrata declaratia de casatorie a d-lui  
Munteanu Mircea-Mihai cu domiciliul in com.Băl ăte ti, sat  Băl ăte titi,  judetulțătești, sat  Bălțăteștiti,  judetul ști, sat  Bălțăteștiti,  judetul țătești, sat  Bălțăteștiti,  judetul ști, sat  Bălțăteștiti,  judetul
Neam  si a d-reițătești, sat  Bălțăteștiti,  judetul  Stan Violeta-Iulica  cu domiciliul in  com.Băl ăte ti, sat  țătești, sat  Bălțăteștiti,  judetul ști, sat  Bălțăteștiti,  judetul
Băl ăte titi,  judetul  Neamțătești, sat  Bălțăteștiti,  judetul ști, sat  Bălțăteștiti,  judetul țătești, sat  Bălțăteștiti,  judetul
             In temeiul art.285 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, orice
persoana poate face opunere la aceasta casatorie, daca are cunostinta de existenta
unei piedici legale, ori daca alte cerinte ale legii nu sunt indeplinite.
              Opunerea la casatorie se va face in scris, cu aratarea dovezilor pe care se
intemeiaza, in termen de 10 zile de la data afisarii publicatiei.

OFITER DE STARE CIVILA DELEGAT,
URSACHE ELENA
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              Astazi 25.09.2019 a fost inregistrata declaratia de casatorie a d-lui  Boacă 
Vlad-Gheorghe cu domiciliul in com.Băl ăte ti, sat  Valea Seacă,  judetul  Neam  țătești, sat  Bălțăteștiti,  judetul ști, sat  Bălțăteștiti,  judetul țătești, sat  Bălțăteștiti,  judetul
si a d-rei Roban Andreea-Maria  cu domiciliul in  com.Băl ăte ti, sat  Băl ăte titi,țătești, sat  Bălțăteștiti,  judetul ști, sat  Bălțăteștiti,  judetul țătești, sat  Bălțăteștiti,  judetul ști, sat  Bălțăteștiti,  judetul
judetul  Neamțătești, sat  Bălțăteștiti,  judetul
             In temeiul art.285 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, orice
persoana poate face opunere la aceasta casatorie, daca are cunostinta de existenta
unei piedici legale, ori daca alte cerinte ale legii nu sunt indeplinite.
              Opunerea la casatorie se va face in scris, cu aratarea dovezilor pe care se
intemeiaza, in termen de 10 zile de la data afisarii publicatiei.

OFITER DE STARE CIVILA DELEGAT,
URSACHE ELENA


	PUBLICATIE
	PUBLICATIE

