
JUDE UL TELEORMAN 
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDEN  A PERSOANELOR AL 
MUNICIPIULUI TURNU M GURELE 
STAREA CIVIL  
Nr. 62167 din 16.08.2018 
 

P U B L I C A  I E 
Afi at  ast zi  16.08.2018 

 
     Ast zi, 16.08.2018 a fost înregistrat  declara ia de c torie a d-lui BALABAN BOGDAN n scut la data 

de 05.09.1991 în localitatea Turnu M gurele, jude ul Teleorman, fiul lui Andrei i Mariana, cu domiciliul în 

municipiul Turnu M gurele, jude ul Teleorman i a d-rei TOMESCU ALINA-MIHAELA n scut  la data de 

01.10.1988 în localitatea Ia i, jude ul Ia i fiica lui Teodor i Gabi, cu domiciliul în comuna Holboca- sat 

Dancu, jude ul Ia i. 

    În temeiul art.283 alin.2 i art.285 alin.1 i 2 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, orice persoan  
poate face opozi ie la aceast  c torie, dac  exist  un impediment legal sau dac  alte cerin e ale legii nu 
sunt îndeplinite. 
    Opozi ia la c torie, se face numai în scris, cu ar tarea dovezilor pe care se întemeiaz , în termen de 10 
zile, de la data afi rii publica iei. 
 
                                                
                                                                                                    OFI ER DE STARE CIVIL  
    Filofteia DUMINIC  
 
 
 
JUDE UL TELEORMAN 
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDEN  A PERSOANELOR AL 
MUNICIPIULUI TURNU M GURELE 
STAREA CIVIL  
Nr. 62168 din 16.08.2018 
 

P U B L I C A  I E 
Afi at  ast zi  16.08.2018 

 
     Ast zi, 16.08.2018 a fost înregistrat  declara ia de c torie a d-lui BOLOVAN IONU -ALIN n scut la 

data de 19.08.1990 în localitatea Dr ani, jude ul Vîlcea, fiul lui Dumitru i Viorica, cu domiciliul în 

comuna Verguleasa – sat Poganu, jude ul Olt i a d-rei Dinc  Ionela n scut  la data de 22.06.1989 în 

localitatea Turnu M gurele, jude ul Teleorman fiica lui Ilie i Linca, cu domiciliul în municipiul Turnu 

gurele, jude ul Teleorman. 

    În temeiul art.283 alin.2 i art.285 alin.1 i 2 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, orice persoan  
poate face opozi ie la aceast  c torie, dac  exist  un impediment legal sau dac  alte cerin e ale legii nu 
sunt îndeplinite. 
    Opozi ia la c torie, se face numai în scris, cu ar tarea dovezilor pe care se întemeiaz , în termen de 10 
zile, de la data afi rii publica iei. 
 
                                                
                                                                                                    OFI ER DE STARE CIVIL  
    Filofteia DUMINIC  


