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                                  BIROU STARE CIVILA 
 

                                      P U B L I C A Ţ I E 

 
 
               Astăzi, 6.07.2022, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui 
CAULEA CONSTANTIN în vârstă de 33 ani, cu domiciliul ROMAN, 
județul NEAMT şi a d-rei.(d-nei) PINZARASU ELENA ALEXANDRA în 
vârstă de 27 ani, cu domiciliul în ROMAN, județul Neamț . 

                                                                                                 Ofiţer de stare civilă ,  
                                 TURCU LAURA NICOLETA 

  
     

        În temeiul art.285 din Codul Civil (legea nr.287/2009 republicată), orice persoană poate face 
opunere la căsătorie, dacă există o piedică legală ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. 

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

                                      P U B L I C A Ţ I E  

 
               Astăzi, 6.07.2022 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui. 
TIGANUC VASILE CATALIN în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în 
ROMAN, județul Neamț, şi a d-rei.(d-nei) TRIFESCU PATRICIA 
ANDREEA  în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în CORDUN, PILDESTI, 
județul Neamț. 

 
                                                                        Ofiţer de stare civilă , 

                        TURCU LAURA NICOLETA 
 

        În temeiul art.285 din Codul Civil (legea nr.287/2009 republicată), orice persoană poate face 
opunere la căsătorie, dacă există o piedică legală ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. 

 Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care ea se întemeiază, 
în termen de 10 zile de la data afişării.  
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               Astăzi,6.07.2022 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui. 
ALAMARIU COSMIN COSTEL în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în 
ROMAN, județul NEAMT şi a d-rei.(d-nei) IACOB BIANCA 
PETRONELA în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în GADINTI, NEAMT. 

 
                                                                     Ofiţer de stare civilă ,  

                        TURCU LAURA NICOLETA 

                                                                                                        
                                                                                                               

    
   

        În temeiul art.285 din Codul Civil (legea nr.287/2009 republicată), orice persoană poate face 
opunere la căsătorie, dacă există o piedică legală ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. 

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

                                      P U B L I C A Ţ I E  

 
 
 
 
               Astăzi,6.07.2022 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui. 
VOICU BOGDAN DUMITRU în vârstă de 33 ani, cu domiciliul în 
ROMAN, județul NEAMT şi a d-rei.(d-nei)  în vârstă de 31 ani, cu 
domiciliul în ROMAN, NEAMT. 

 
                                                                     Ofiţer de stare civilă ,  

                          TURCU LAURA NICOLETA 
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               Astăzi,6.07.2022 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui. 
DIMA NICOLAE în vârstă de 35 ani, cu domiciliul în ROMAN, județul 
NEAMT şi a d-rei.(d-nei) TALPAN ELIA RAMONA în vârstă de 41 ani, cu 
domiciliul în ROMAN, NEAMT. 

 
                                                                     Ofiţer de stare civilă ,  

                        TURCU LAURA NICOLETA 

                                                                                                        
                                                                                                               

    
   

        În temeiul art.285 din Codul Civil (legea nr.287/2009 republicată), orice persoană poate face 
opunere la căsătorie, dacă există o piedică legală ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. 

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