ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI AGNITA JUDEŢUL SIBIU
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL
DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
COMPARTIMENTUL DE STARE CIVILĂ
Operator prelucrare date cu caracter personal nr.1994
Pţa. Republicii nr. 19 or. Agnita jud. Sibiu

tel./fax: 0269/510465

Nr.1097/1 din 10.08.2014

PUBLICAŢIE

Astăzi, 10.08.2017 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului
OPREANU CONSTANTIN - ALIN în vârstă de 26 ani, cu domiciliul

în

CHIRPĂR, judeţul SIBIU şi a doamnei(d-rei) NECŞ CHRISTINA DANIELA în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în AGNITA, judeţul SIBIU.
In temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere 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 in scris, cu arătarea dovezilor pe care se
întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

OFIŢER DE STARE CIVILĂ
Nistor Georgeta

Confidenţial. Datele comunicate fac obiectul Legii 677 / 2001 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal.
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Nr.1095/1 din 10.08.2014

PUBLICAŢIE

Astăzi, 10.08.2017 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului
CEACA ALEXANDRU în vârstă de 30 ani, cu domiciliul

în AGNITA,

judeţul SIBIU şi a doamnei(d-rei) PASCU GEORGIANA în vârstă de 18 ani,
cu domiciliul în AGNITA, judeţul SIBIU.
In temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere 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 in scris, cu arătarea dovezilor pe care se
întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

OFIŢER DE STARE CIVILĂ
Nistor Georgeta

Confidenţial. Datele comunicate fac obiectul Legii 677 / 2001 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal.

