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P U B L I C A Ț I E 

 

  Astăzi, 20.07.2021 ,a fost înregistrată  Declarația de căsătorie a d-lui 

LASCU IOAN, în vârstă de 59 ani, cu domiciliul în mun. Mediaș str. Iuliu Maniu  nr.87  

jud. Sibiu și a d-nei MOLDOVAN MARIANA în vârstă de 47 ani ,cu domiciliul în  mun, 

Mediaș str. Iuliu Maniu  nr.87 .    

 În temeiul Art.285  din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această 

căsătorie, daca are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale 

legii nu sunt îndeplinite. 

 Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se 

întemeiază, în termen de 10zile de la data afișării publicației. 

 

        Ofițer de stare civilă, 

  

 
 

Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia   

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date 
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  Astăzi, 21.07.2021 ,a fost înregistrată  Declarația de căsătorie a d-lui 

JECAN BOGDAN- FLORIN, în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în mun. Mediaș str. C.I. 

Parhon   nr.6 ap.35  jud. Sibiu și a d-nei BĂCEL TANIA-MARIA în vârstă de 24 ani ,cu 

domiciliul în mun, Mediaș str. Arieș nr.3 bl.62 sc. A et.2 ap.6 .    

 În temeiul Art.285  din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această 

căsătorie, daca are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale 

legii nu sunt îndeplinite. 

 Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se 

întemeiază, în termen de 10zile de la data afișării publicației. 

 

        Ofițer de stare civilă, 

  
 

Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia   

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date 

 

 


