
R O M A N I A
JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA ORAŞULUI UNGHENI
547605,   Ungheni, nr.357            tel/fax:0265-328.112; 328212  

starecivila@primariaungheni.ro
Nr.30256  din 03.05.2012

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi  03.05.2012 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a D-nului Popa Miron 
Ioan, în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în loc.Ungheni, sat Cerghid,  jud.Mureş şi a D-nei 
Gliga Daniela,  în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în comuna Ibăneşti, sat Zimţi,  nr.12, 
jud. Mureş.

În conformitate cu prevederile art.285 din Codul civil, orice persoană poate face 
opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă 
alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, 
în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă
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Astăzi  03.05.2012 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a D-nului Şerban 
Mihai Alexandru, în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în loc.Ungheni,  jud. Mureş şi a D-nei 
Chiorean Mariana,  în  vârstă  de  23 ani,  cu domiciliul  în  loc.  Ungheni,  nr.297/A,  jud. 
Mureş.

În conformitate cu prevederile art.285 din Codul civil, orice persoană poate face 
opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă 
alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, 
în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă
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Astăzi  04.05.2012 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a D-nului Gaspar 
Laszlo,  în  vârstă  de  30  ani,  cu  domiciliul  în  loc.Satu  Nou,   jud.  Mureş  şi  a  D-nei  
Besenyei,  în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în loc. Ungheni,   jud. Mureş.

În conformitate cu prevederile art.285 din Codul civil, orice persoană poate face 
opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă 
alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, 
în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă


