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PUBLICATIE 

 

Astazi:  ziua 17 luna  IUNIE  anul 2021, a fost inregistrata declaratia de 

casatorie a d-lui PACURARU VALENTIN in varsta de 33 ani, cu domiciliul in  

Dumbravita, Judetul Timis si a d-rei NĂDAȘTEAN ȘTEFANA-CARLA in varsta 

de 32  ani, cu domiciliul in  Cluj-Napoca, Cluj  . 

In temeiul prevederilor art. 285 din Codul Civil, orice persoana poate face 

opozitie la aceasta casatorie, daca are cunostinta de existent unei piedici legale, ori 

daca alte cerinte ale legii nu sunt indeplinite. 

Opozitia la casatorie se va face in scris, cu aratarea dovezilor pe care se 

intemeiaza. 

 

 

OFITER DE STARE CIVILA 

 

 

 

 

 

mailto:primaria@comunabucovat.ro


ROMÂNIA 

JUDEȚUL TIMIȘ 

PRIMARIA COMUNEI BUCOVAȚ 

Str. Principală, Nr. 178 Tel. :0256/296282, Fax:0256/296283 

E-mail: primaria@comunabucovat.ro 

 

 

Nr. 

 

                  CATRE, 

                                              PRIMARIA  Dumbravita 

Jud.Timis 

 

  Starea Civila 

 

Va inaintam spre publicare urmatoarea publicatie de casatorie: 

PUBLICATIE 

Astazi:  ziua 17 luna  IUNIE  anul 2021, a fost inregistrata declaratia de 

casatorie a d-lui PACURARU VALENTIN in varsta de 33 ani, cu domiciliul in  

Dumbravita, Judetul Timis si a d-rei NĂDAȘTEAN ȘTEFANA-CARLA in varsta 

de 32  ani, cu domiciliul in  Cluj-Napoca, Cluj  . 

In temeiul prevederilor art. 285 din Codul Civil, orice persoana poate face 

opozitie la aceasta casatorie, daca are cunostinta de existent unei piedici legale, ori 

daca alte cerinte ale legii nu sunt indeplinite. 

Opozitia la casatorie se va face in scris, cu aratarea dovezilor pe care se 

intemeiaza. 

 

 

 

 

OFITER DE STARE CIVILA 
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                  CATRE, 

                                              PRIMARIA  Cluj Napoca 

Jud. Cluj 

 

  Starea Civila 

 

Va inaintam spre publicare urmatoarea publicatie de casatorie: 

PUBLICATIE 

Astazi:  ziua 17 luna  IUNIE  anul 2021, a fost inregistrata declaratia de 

casatorie a d-lui PACURARU VALENTIN in varsta de 33 ani, cu domiciliul in  

Dumbravita, Judetul Timis si a d-rei NĂDAȘTEAN ȘTEFANA-CARLA in varsta 

de 32  ani, cu domiciliul in  Cluj-Napoca, Cluj  . 

In temeiul prevederilor art. 285 din Codul Civil, orice persoana poate face 

opozitie la aceasta casatorie, daca are cunostinta de existent unei piedici legale, ori 

daca alte cerinte ale legii nu sunt indeplinite. 

Opozitia la casatorie se va face in scris, cu aratarea dovezilor pe care se 

intemeiaza. 

 

 

 

OFITER DE STARE CIVILA 

 


