ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR
LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
AL ORASULUI STEI

Starea civilă
Nr.10.430 din 09 iulie 2015

PUBLICAŢIE
Astăzi, ziua 09, luna IULIE, anul 2015
a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului
...................TINCA SEBASTIAN-RAUL..............................
în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în oraşul Ştei, strada
Garofiţei, nr.6, ap.12, judeţul Bihor şi a domnişoarei
.........................POPOVICI IOANA-DORINA...........................
în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în comuna Bunteşti, satul
Poienii de Jos, nr.3B, judeţul Bihor.
În temeiul art. 283 alineatul (1) şi (2), 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.
Căsătoria va fi oficiată la 10 zile de la publicare.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu
arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile
de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă delegat,
Cornelia LAZA

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR
LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
AL ORASULUI STEI

Starea civilă
Nr.10.428 din 09 iulie 2015

PUBLICAŢIE
Astăzi, ziua 09, luna IULIE, anul 2015
a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului
...................MOCAN CĂTĂLIN-IERONIM..............................
în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în oraşul Ştei, strada Nicolae
Iorga, nr.39, ap.5,
judeţul Bihor
şi a
domnişoarei
......................MICLEAN ANDREEA-MĂDĂLINA.....................
în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în Ştei, strada Avram Iancu,
nr.1, ap.16, judeţul Bihor.
În temeiul art. 283 alineatul (1) şi (2), 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.
Căsătoria va fi oficiată la 10 zile de la publicare.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu
arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile
de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă delegat,
Cornelia LAZA

