
COMUNA MALU MARE 

JUDEȚUL DOLJ  

Tel :  0251446145/ 0251446065 

Fax : 0251446145/ 0251446065 

STARE CIVILĂ  

NR 15511/31.08.2018 
 

PUBLICAȚIE 

 

         Astăzi 31.08.2018 ( ziua, luna, anul ) a fost înregistrată declarația de căsătorie a d–

lui DUMITRU RĂZVAN-MARIUS (numele și prenumele) în vârstă de 27 ani, cu 

domiciliul în comuna Malu Mare (localitatea), județul Dolj și a d-rei SĂCUIANU 

IONELA-RALUCA în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în comuna Malu Mare județul Dolj. 

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

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

legii nu sunt îndeplinite . 

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

termen de 10 zile de la data afișării publicație. 

 

Ofițer de stare civilă , 

L.S. ................................................. 

 

 

 

 
Confidențial. Prezentul document conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului European nr. 

679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date. Datele vor fi folosite numai în scopul pentru care au fost solicitate. 

 

COMUNA MALU MARE 

JUDEȚUL DOLJ  

Tel :  0251446145/ 0251446065 

Fax : 0251446145/ 0251446065 

STARE CIVILĂ  

NR 15511/31.08.2018 
 

PUBLICAȚIE 

 

         Astăzi 31.08.2018 ( ziua, luna, anul ) a fost înregistrată declarația de căsătorie a d–

lui DUMITRU RĂZVAN-MARIUS (numele și prenumele) în vârstă de 27 ani, cu 

domiciliul în comuna Malu Mare (localitatea), județul Dolj și a d-rei SĂCUIANU 

IONELA-RALUCA în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în comuna Malu Mare județul Dolj. 

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

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

legii nu sunt îndeplinite . 

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

termen de 10 zile de la data afișării publicație. 

 

Ofițer de stare civilă , 

L.S. ................................................. 

 

 
Confidențial. Prezentul document conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului European nr. 

679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date. Datele vor fi folosite numai în scopul pentru care au fost solicitate. 

 

 


