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P U B L I C A Ț I E 
 

 

 

 Astăzi  08 SEPTEMBRIE 2021, a fost înregistrată declarația de căsătorie a 

domnului  GHECIU IONUȚ-CĂTĂLIN  în vârstă de 24 ani cu domiciliul  în 

comuna Băleni, sat Băleni-Români, str. Țarinei, nr.1, județul Dâmbovița  și a 

domnișoarei NIȚOI MARIANA,  în vârsta de 19  ani cu domiciliul în comuna 

Bucșani, sat Racovița, str. Principală, nr.394,   județul Dâmbovița. 

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

această căsătorie, dacă are cunoștiință de existența unui impediment legal,  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 10 zile de la data afișării/publicării publicației . 

 Afișată public astăzi 08.09.2021 la sediul primăriei Băleni și pe webside-ul 

www.primariabaleni.ro, sectiunea starea civilă. 
 

 

 

 

 

           Ofițer de stare civilă delegat, 

 

      Silvia STAN 
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P U B L I C A Ț I E 

(extras din declarația de căsătorie) 
 

 

 In conformitate cu prevederile art. 26 din Legea nr. 119/1996, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, art.283 alin.(1) și (2) din Codul Civil aprobat 

prin Legea 287/2009 republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 Astăzi  08 septembrie 2021, a fost înregistrată declarația de căsătorie a 

domnului GHECIU IONUȚ-CĂTĂLIN  în vârstă de 24 ani cu domiciliul  în 

comuna Băleni, sat Băleni-Români, str. Țarinei, nr.1, județul Dâmbovița  și a 

domnișoarei NIȚOI MARIANA,  în vârsta de 19  ani cu domiciliul în comuna 

Bucșani, sat Habeni, str. Principală, nr.394,  județul Dâmbovița. 

  Data programată pentru oficiere căsătorie: 18.09.2021 ora 12:00 la 

sediul ptimăriei din comuna Băleni, județul Dâmbovița. 

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

această căsătorie, dacă are cunoștiință de existența unui impediment legal,  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 10 zile de la data afișării/publicării publicației . 

 Afișată public astăzi 08.09.2021 la sediul primăriei Băleni și pe webside-ul 

www.primariabaleni.ro, sectiunea starea civilă. 

 
 

 

 

           Ofițer de stare civilă delegat, 

 

      Silvia STAN 
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NR. 13642 / 08.09.2021 

 

 

 

CĂTRE, 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BUCȘANI 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

-Starea Civilă- 

 

 

 In conformitate cu art. 24 alin. (4) din Legea nr. 119/1996, republicată cu 

modificările și completările ulterioare, vă înaintăm publicația (extras din declarația 

de căsătorie) nr.13642/08.09.2021 privind pe domnul GHECIU IONUȚ-CĂTĂLIN  

în vârstă de 24 ani cu domiciliul  în comuna Băleni, sat Băleni-Români, str. 

Țarinei, nr.1, județul Dâmbovița  și a domnișoarei NIȚOI MARIANA,  în vârsta de 

19 ani cu domiciliul în comuna Bucșani, sat Habeni, str. Principală, nr.394,  

județul Dâmbovița, în vederea afișării. 

 

 

 

 

 

Ofițer de Stare Civilă, 

 

Stan Silvica 

 
 

 

 
 


