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Astăzi ,  14.09.2022  a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui. 
 ICHIM STEFAN  în vârstă de  34 ani, cu domiciliul în mun. Roman (NT), str. 
TURTURELELOR ,NR.2, jud. Neamt  şi a d-rei.(d-nei)  CHIROȘCĂ IOANA în 
vârstă de 33 ani, cu domiciliul în PIATRA NEAMT (NT), STR. DIMITRIE 
LEONIDA, NR.105,BL.D1, SC.B, ET.2,AP.23, jud. Neamt. 
 

Astăzi ,  14.09.2022  a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui. 
 DICU PETRICĂ  în vârstă de  39 ani, cu domiciliul în mun. Roman (NT), 
str.ALE. VASILE LUPU,BL.20,SC.A, AP.2, jud. Neamt  şi a d-rei.(d-nei) 
 MARCU RAMONA-MARINELA  în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în ROMAN 
(NT), ALE.VASILE LUPU, BL.20,SC.A,AP.2, jud. Neamt 
 

Astăzi ,  14.09.2022  a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui. 
 PRISECARIU CONSTANTIN  în vârstă de  33 ani, cu domiciliul în mun. 
Roman (NT), str.ALE. REVOLUTIEI ,BL.9, AP.84, jud. Neamt  şi a d-rei.(d-
nei)  VLAD ELENA-ALEXANDRA  în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în 
ROMAN (NT), STR.ANTON PANN, BL.33,SC.A,ET.3, AP.99, jud. Neamt 

 
Astăzi ,  14.09.2022  a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui. 

 CIOBANU ION-IULIAN  în vârstă de  25 ani, cu domiciliul în 
COM.ICUSESTI,SAT ICUSESTI (NT), str.VATAȘNIȚEI, NR.12, jud. Neamt  şi 
a d-rei.(d-nei)  GHEORGHIU BEATRICE-MIHAELA  în vârstă de 24 ani, cu 
domiciliul în IASI (IS), STR.ZLATAUST, NR.9, ET.PARTER, AP.4,, jud. IASI. 

 
                                  Ofiţer de stare civilă ,    
                                                   Macovei Laura 

       
      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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