
             Consiliul  Local  Mangalia 
             Județul Constanța 

                   Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Mangalia 
               Compartiment Stare Civilă 

          

           NR. 1/ 432/ 14.02.2020 
 

 
 

EXTRAS DIN DECLARAȚIA DE CĂSĂTORIE 
 

  Astăzi 14.02.2020, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului PESCARU ADRIAN, în vârstă de 36 ani, cu 

domiciliul în localitatea MANGALIA, jud. CONSTANȚA şi a domnişoarei BRUDIU GEORGIANA în vârstă de 30 ani, cu domiciliul 

în localitatea MANGALIA judeţul CONSTANȚA. 

 În temeiul art. 285 din Codul civil, alin. 1-  Orice persoană poate face opoziție la căsătorie, dacă există un impediment 

legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. 

  Alin. 2- Opoziția la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 

zile de la data afişării extrasului din declarația de căsătorie. 

 
Ofițer Stare Civilă delegat, 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

              Consiliul  Local  Mangalia 

              Județul Constanța 
                   Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Mangalia 

               Compartiment Stare Civilă 

          

           NR. 1/ 433/ 14.02.2020 
 
 
 

         EXTRAS DIN DECLARAȚIA DE CĂSĂTORIE 
 

 Astăzi 14.02.2020, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului ADAMESCU ION- CRISTAN, în vârstă de 

42 ani cu domiciliul în localitatea MANGALIA, jud. CONSTANȚA şi a doamnei ENE VICTORIA, în vârstă de 41 ani, cu domiciliul 

în localitatea MANGALIA judeţul CONSTANȚA. 

 În temeiul art. 285 din Codul civil, alin. 1-  Orice persoană poate face opoziție la căsătorie, dacă există un impediment 

legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. 

 Alin. 2- Opoziția la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile 

de la data afişării extrasului din declarația de căsătorie. 

 

      Ofițer Stare Civilă delegat, 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

             Consiliul  Local  Mangalia 

             Județul Constanța 
                   Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Mangalia 

               Compartiment Stare Civilă 

          

           NR. 1/ 561 din 25.02.2020 
 

 
 

PUBLICAȚIE 
 

  Astăzi 25.02.2020, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului STOIAN COSMIN în vârstă de 35 ani, 

cu domiciliul în localitatea MANGALIA, jud. CONSTANȚA şi a domnişoarei MALCIU CRISTINA în vârstă de 33 ani, cu 

domiciliul în localitatea MANGALIA judeţul CONSTANȚA. 

 În temeiul art. 285 din Codul civil, alin. 1-  Orice persoană poate face opoziție la căsătorie, dacă există un 

impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. 

  Alin. 2- Opoziția la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 

10 zile de la data afişării extrasului din declarația de căsătorie. 

 
Ofițer Stare Civilă delegat, 

 
 


