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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAU 
DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR 
Compartiment de Stare Civila 
Tel: 0238725810 
Fax:0238712307 
PUBLICATIE 
Astazi 21.09.2022  a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a 
d-lui  CORCODEL VALENTIN în vârstă de 42 ani cu domiciliul în BUZĂU, 
JUD. BUZĂU 
ŞI 
d-nei(d-rei)  BADEA IONELA în vârstă de 42 ani,cu domiciliul în ,BUZĂU 
JUD.BUZĂU. 
În temeiul art.285 din Codul Civil,orice persoană poate face opozitie la 
această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale 
legii nu sunt îndeplinite. 
Opozitia la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în 
termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei. 
. ,.~~. 























PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAU 
DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR 
Compartiment de Stare Civila 
Tel: 0238725810 
Fax:0238712307 
PUBLICATIE 
Astazi 21.09.2022  a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a 
d-lui  FILIPESCU VASILE  în vârstă de 40 ani cu domiciliul în BUZĂU, 
JUD. BUZĂU 
ŞI 
d-nei(d-rei)  URSE SIMONA FLORENTINA  în vârstă de 35  ani,cu domiciliul în ,BUZĂU 
JUD.BUZĂU. 
În temeiul art.285 din Codul Civil,orice persoană poate face opozitie la 
această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale 
legii nu sunt îndeplinite. 
Opozitia la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în 
termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei. 
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAU 
DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR 
Compartiment de Stare Civila 
Tel: 0238725810 
Fax:0238712307 
PUBLICATIE 
Astazi 21.09.2022  a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a 
d-lui  DANCIU GEORGE-ADRIAN  în vârstă de 30 ani cu domiciliul în BUCURESTI, 
SECTOR 4 
ŞI 
d-nei(d-rei)  TĂNASE ANA-MARIA  în vârstă de 28  ani,cu domiciliul în ,BUZĂU 
JUD.BUZĂU. 
În temeiul art.285 din Codul Civil,orice persoană poate face opozitie la 
această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale 
legii nu sunt îndeplinite. 
Opozitia la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în 
termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei. 
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAU 
DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR 
Compartiment de Stare Civila 
Tel: 0238725810 
Fax:0238712307 
PUBLICATIE 
Astazi 21.09.2022  a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a 
d-lui  GAGIU IONEL  în vârstă de 45 ani cu domiciliul în BUZĂU, 
JUD. BUZĂU 
ŞI 
d-nei(d-rei)  STÎNGACIU LĂCRĂMIOARA  în vârstă de 35  ani,cu domiciliul în ,BUZĂU 
JUD.BUZĂU. 
În temeiul art.285 din Codul Civil,orice persoană poate face opozitie la 
această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale 
legii nu sunt îndeplinite. 
Opozitia la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în 
termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei. 
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAU 
DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR 
Compartiment de Stare Civila 
Tel: 0238725810 
Fax:0238712307 
PUBLICATIE 
Astazi 21.09.2022  a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a 
d-lui  MĂRUNȚIȘ LAURENȚIU-IONUȚ  în vârstă de 32 ani cu domiciliul în MEREI, 
JUD. BUZĂU 
ŞI 
d-nei(d-rei)  CONSTANTIN ANDREEA -MĂDĂLINA  în vârstă de 21  ani,cu domiciliul în ,STÂLPU ,JUD.BUZĂU. 
În temeiul art.285 din Codul Civil,orice persoană poate face opozitie la 
această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale 
legii nu sunt îndeplinite. 
Opozitia la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în 
termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei. 
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAU 
DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR 
Compartiment de Stare Civila 
Tel: 0238725810 
Fax:0238712307 
PUBLICATIE 
Astazi 21.09.2022  a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a 
d-lui  PALCĂU ALEXANDRU-COSMIN  în vârstă de 27 ani cu domiciliul în BUCURESTI, 
SECTOR 6 
ŞI 
d-nei(d-rei)  NISTOR CLAUDIA-ANDREA  în vârstă de 27  ani,cu domiciliul în ,PIATRA NEAMȚ ,JUD.NEAMȚ. 
În temeiul art.285 din Codul Civil,orice persoană poate face opozitie la 
această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale 
legii nu sunt îndeplinite. 
Opozitia la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în 
termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei. 
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