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Nr. înreg.: 21.174 / 20.08.2018 
 

 
PUBLICAŢIE 

 
 

Astăzi 20.08.2018 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui 
AREFTE GHEORGHE-SERGIU, în vârstă de 27 ani, cu domiciliul or. 
CISNĂDIE, județul SIBIU şi a d-rei LEPĂDAT IULIA-MARIA, în vârstă de 
27 ani, cu domiciliul în or. CISNĂDIE, județul SIBIU. 

În temeiul art. 285 din Legea nr. 287 / 2009 privind Codul Civil, orice 
persoană poate face opoziţie la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de 
existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt 
îndeplinite.  

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, 

     Ioana-Maria Miheț 
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PUBLICAŢIE 

 
 

Astăzi 20.08.2018 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui 
SOTIR GEORGE-SEBASTIAN, în vârstă de 24 ani, cu domiciliul sat 
SÎNBOTIN ( com. DĂEȘTI ), județul VÂLCEA şi a d-rei COVACI 
MIHAELA-ALEXANDRA, în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în or. 
CISNĂDIE, județul SIBIU. 

În temeiul art. 285 din Legea nr. 287 / 2009 privind Codul Civil, orice 
persoană poate face opoziţie la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de 
existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt 
îndeplinite.  

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, 

     Ioana-Maria Miheț 
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PUBLICAŢIE 

 
 

Astăzi 20.08.2018 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui 
BACIU FLORIN-GHEORGHE, în vârstă de 34 ani, cu domiciliul or. 
CISNĂDIE, județul SIBIU şi a d-rei CLEANU IOANA, în vârstă de 28 ani, 
cu domiciliul în mun. BACĂU, județul BACĂU. 

În temeiul art. 285 din Legea nr. 287 / 2009 privind Codul Civil, orice 
persoană poate face opoziţie la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de 
existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt 
îndeplinite.  

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, 

   Ioana-Maria Miheț 
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PUBLICAŢIE 

 
 

Astăzi 20.08.2018 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui 
CHERCIU VASILE-DANIEL, în vârstă de 28 ani, cu domiciliul or. 
CISNĂDIE, județul SIBIU şi a d-rei VULPENARU OCTAVIA-MARIA, în 
vârstă de 27 ani, cu domiciliul în or. CISNĂDIE, județul SIBIU. 

În temeiul art. 285 din Legea nr. 287 / 2009 privind Codul Civil, orice 
persoană poate face opoziţie la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de 
existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt 
îndeplinite.  

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, 

   Ioana-Maria Miheț 
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PUBLICAŢIE 

 
 

Astăzi 20.08.2018 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui 
VIȘAN ALEXANDRU, în vârstă de 33 ani, cu domiciliul or. CISNĂDIE, 
județul SIBIU şi a d-rei STELEA ANDRA-MARIA, în vârstă de 28 ani, cu 
domiciliul în or. CISNĂDIE, județul SIBIU. 

În temeiul art. 285 din Legea nr. 287 / 2009 privind Codul Civil, orice 
persoană poate face opoziţie la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de 
existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt 
îndeplinite.  

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, 

   Ioana-Maria Miheț 
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PUBLICAŢIE 

 
 

Astăzi 20.08.2018 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui 
ABRAHAM DACIAN, în vârstă de 39 ani, cu domiciliul or. CISNĂDIE, 
județul SIBIU şi a d-rei MUTU CRISTINA-NICOLETA, în vârstă de 33 ani, 
cu domiciliul în or. CISNĂDIE, județul SIBIU. 

În temeiul art. 285 din Legea nr. 287 / 2009 privind Codul Civil, orice 
persoană poate face opoziţie la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de 
existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt 
îndeplinite.  

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, 

   Ioana-Maria Miheț 
 

 
 


