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PUBLICATIE 

A:tăzi .. . _..{.8 .· .. 05?.:.;-V-H,e. .. . .. .. ..... (ziua. !ia, an).lt) p fost înregistrată de lirraţia de 

căsătorie a d-lui .. ......... . .. '1./..ti.!T! . . _ f.E.Tt.t .. -: .. .. . 9 .. ~-((Îf:i .... .. ţ ............ .. ...... ( nurndc şi 
prenumele), în '<ktă d Jf·. cu domiciliul în . ..... . ... f!.:J!! .. · . .. '! .. . ~--~-Cfi:-..4 ..... :--.-. .. ... ...... .. ...... .. 
judeţul/sectorul.. .... .. ... , ... . .. .Y .. ... :~~~ .. .. ... ...... .. : ....... .. .. .. . şi a d-nc1 .... .. ...... . 9:-J..O.ft. .. Tft: .. ..... .. .......... ... .... . 
... (!-;/h.N .. ~,A: .. -.. .. ~u.._ .. ~.lt ___ ........... .... ( numele şi prenumele ) in vartă de . .f...:ff..., cu domiciliul 

A 0TtS ftN/ lll ....... .. .. . ..... .. ) ...................... (l ... .. .. .. .. .... . ... ..... .. .... ................ .... . .. .. ... ......... . .. .... .... .. .. ... ... .. .... .. ... .. 
. 4 e,;- " jud •ţul ':c ·tont! ... _ ........... ... /. ... · .l .. .. . t:JI ..... . _ .... ... .. 

În !emeiul art. 2. 5 din Leg~a nr. 28 12009 privind Codul Ci 'il. r~publicată .. cu 

modific~~~~' .,l completări le uiterioare, orice persoani'i poate face oput1erc la această c..ă_Morie . 
dacă ar CW1oştinţă :ie existen!fl unei pîedir.:i kg:ale, ori dacă aite cerinţe ak legii nu sllnt 

lnJcplinitc. 

punerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care :-c imcmeia~ă, in 

tc.rmc.n de iO zile de ia data a1lşării publicaţiei. 


