
JUDE UL TELEORMAN 
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDEN  A PERSOANELOR AL 
MUNICIPIULUI TURNU M GURELE 
STAREA CIVIL  
Nr. 61630 din 10.07.2019 
 

P U B L I C A  I E 
Afi at  ast zi  10.07.2019 

 
     Ast zi, 10.07.2019 a fost înregistrat  declara ia de c torie a d-lui B CEANU GHEORGHE-

CRISTIAN n scut la data de 06.04.1985 în localitatea Turnu M gurele, jude ul Teleorman, fiul lui Mihai i 

Mariana, cu domiciliul în municipiul Turnu M gurele, jude ul Teleorman i a d-rei BURLACU IONELA-

LOREDANA n scut  la data de 13.02.1991 în localitatea F ra , jude ul Bra ov, fiica lui Ion i Mariana, 

cu domiciliul în ora ul Zimnicea, 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  
    Mariana VI AN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUDE UL TELEORMAN 
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDEN  A PERSOANELOR AL 
MUNICIPIULUI TURNU M GURELE 
STAREA CIVIL  
Nr. 61625  din 10.07.2019 

P U B L I C A  I E 
Afi at  ast zi 10.07.2019 

 
     Ast zi, 10.07.2019 a fost înregistrat  declara ia de c torie a d-lui  CHIOSEA FLORENTIN-ALIN, 

scut la data de 21.01.1992 în localitatea Turnu M gurele, jude ul Teleorman, fiul lui Costel i Carmen, cu 

domiciliul în municipiul Turnu M gurele, jude ul Teleorman i a d-rei NAIDIN CLAUDIA-GIANINA 

scut  la data de 15.01.1992 în localitatea Turnu M gurele, jude ul Teleorman, fiica lui Marian-Teodor i 

Florinela-Mihaela, cu domiciliul în comuna Islaz, 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  
 
 
 
 
 
 
JUDE UL TELEORMAN 
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDEN  A PERSOANELOR AL 
MUNICIPIULUI TURNU M GURELE 
STAREA CIVIL  
Nr. 61626  din 10.07.2019 

P U B L I C A  I E 
Afi at  ast zi 10.07.2019 

 
     Ast zi, 10.07.2019 a fost înregistrat  declara ia de c torie a d-lui  BILOIU C LIN-FLORIN, n scut 

la data de 04.05.1987 în localitatea Giurgiu, jude ul Giurgiu, fiul lui Marian i Ioana, cu domiciliul în 

municipiul Bucure ti, sector 4 i a d-rei STR TIL  LAURA-ADRIANA n scut  la data de 06.02.1986 în 

localitatea Turnu M gurele, jude ul Teleorman, fiica lui Valeriu i Daniela, cu domiciliul în municipiul 

Turnu M 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  



 
 
 
 
JUDE UL TELEORMAN 
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDEN  A PERSOANELOR AL 
MUNICIPIULUI TURNU M GURELE 
STAREA CIVIL  
Nr. 61627  din 10.07.2019 

P U B L I C A  I E 
Afi at  ast zi 10.07.2019 

 
     Ast zi, 10.07.2019 a fost înregistrat  declara ia de c torie a d-lui  LUNGU MIRCEA-FLORIN, n scut 

la data de 24.07.1996 în localitatea Turnu M gurele, jude ul Teleorman, fiul lui Cezar i Gica, cu domiciliul 

în comuna Ciuperceni, sat Poiana, jude ul Teleorman i a d-rei ICAN MIHAELA-ROXANA n scut  la 

data de 13.03.1995 în localitatea Turnu M gurele, jude ul Teleorman, fiica lui Gabriel i Rozica-Doini a, cu 

domiciliul în municipiul Turnu M 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  
 


