
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL VALEA DOFTANEI
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR

- starea civilă-

Com.Valea Doftanei,sat Tesila,nr.156,  Judetul PrahovaTel./fax 0244365367, 0244365202
e‐mail:administratie@primariavaleadoftanei.ro

Operator de date cu caracter personal notificat cu nr.9896

Nr.		20.032		din	10.08.2017

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 10.08.2017, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a dlui
BÂTU CONSTANTIN-OLIVIAN  în  vârstă  de 30  ani,  cu  domiciliul  în
comuna  Valea  Doftanei,  judeţul  Prahova   şi  a   drei  TOCITU  LIVIA-
IOANA   în vârstă de 22  ani,  cu domiciliul  în com.Valea Doftanei   ,
judeţul Prahova  .

În  temeiul  art.  283   din  Codul  Civil  orice  persoană  poate  face
opoziţie  la  căsătorie  dacă  există  un  impediment  legal  sau  dacă  alte
cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor
pe care se întemeiază in termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

OFIŢER DE STARE CIVILĂ,
                                    Elena-Gabriela-Brînză

Document ce conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii 677/2001 
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Operator de date cu caracter personal notificat cu nr.9896

Nr.		20.029		din	10.08.2017

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 10.08.2017, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a dlui
FERAR GHEORGHITA   în vârstă de 32  ani, cu domiciliul în  comuna
Valea  Doftanei,  judeţul  Prahova   şi  a   drei  ŞUŢOIU  GEORGIANA-
CRISTINA    în vârstă de 33  ani, cu domiciliul în Com.Sotrile   , judeţul
Prahova  .

În  temeiul  art.  283   din  Codul  Civil  orice  persoană  poate  face
opoziţie  la  căsătorie  dacă  există  un  impediment  legal  sau  dacă  alte
cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor
pe care se întemeiază in termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

OFIŢER DE STARE CIVILĂ,
                                    Elena-Gabriela-Brînză

Document ce conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii 677/2001 
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P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 10.08.2017, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a dlui
MIHAI BOGDAN  în vârstă de 31  ani, cu domiciliul în  comuna Valea
Doftanei, judeţul Prahova  şi a  drei COBZARU FLORICA-ADINA   în
vârstă de 27  ani, cu domiciliul în Mun. Campina  , judeţul Prahova  .

În  temeiul  art.  283   din  Codul  Civil  orice  persoană  poate  face
opoziţie  la  căsătorie  dacă  există  un  impediment  legal  sau  dacă  alte
cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor
pe care se întemeiază in termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

OFIŢER DE STARE CIVILĂ,
                                    Elena-Gabriela-Brînză

Document ce conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii 677/2001 


