
PRI 1ĂRIA COMU fEl SI
.n DEŢl'L BIIiOR

ICOL U ROMA

Starea civilă

1'.6367 din 19.08.201S

PUBLICATIE

Astăzi, 19.08.20 15, ~ fost În regist rată decla raţ ia de căsă torie
a III mitului BRADE, FLORIN În vârstă de 25 ani cu domiciliul
În comuna Sînnicol. u 1 ornân, sa I oit, nr.277, judeţul Bihor şi a
numitei EAGU MIHAELA În vârstă de 23 de ~.ni, cu do m iciliu l
În co u una Sinnicolau Român, sat Roit, n r, 277, .Iud. Bihor.

Tiuâml cont de dispoziţiile a rt. 283 alin.I si 2, din Leg'~
287/2 )09-Cod ti Civil, referitor la obligaţiile ofiţerului d· st: re
civilă ÎI c 'ea c ' pr-iveste p rhli .itatca d .claruţi 'i de .ăsăto 'ie;

În temei u I d ispoziţ iilor a 1'1.285 din Legea n 1'.287 /2009- .odu I
Civil, iric P .tsour ă poate face opozitie la căsăto 'ie, dacă c x istă

n imp -dim t leg~ I s: l dacă alte .crintc ~ le legii nu sunt
îudcp 'nit" opoz iti: se face num ai În s 'ris cu arătarea dovezi OI'

pe care se Întemeiază.

Ofiţer de stare civilă delegat

Flo 'ic~ -Elena PO UMB

PORUMB FLORTCA ELENA
ofiţer de stare civilă



PRIl\1ĂRIA COMUNEI SINNICOLAtJ ROMAN
JUDETUL BIHOR

Starea civilă

r. 6 J 97 ciin J 8'()4.2 () J 5

>UBLIC; TI ~

Astăzi, 18.04.20 t 5, a fost În registrată declaraţia de căsătorie
a numitului RAT GHEORGHE În vârstă de .t7 ani cu domiciliul
În comuna Sînnicolau Român, sat Sinnicolau Rornîn, nr.347,
judeţul Bihor şi a numitei LINGURAR FLORICA În vârstă de 40
de ani, cu domiciliul În comuna Sînn icolau Român, sat Sinnicolau
Româr , nr. 3.t7, Jud. Bihor.

Tiuând cont de d ispozitiilc ari. 283 ali 1. t si 2, din Legea
287/2009-Codt I Ci 'il, referitor la obligaţiile ofiţerului de stare
civilă ÎI ce 'il ce priveşte Il ihlicitu t ea d .cl. raţici de căsătorie:

"In temeiul dispozitiilor ari.285 din Legea nr.287/2009-Codul
Civil, orice pe 'soană po. te face opoziţie la căsătorie, dacă există
un impediment legal S~ li dacă al c c .r inţc ale legii Il I sunt
Îndeplini c, opoziţia se rac' numai În s 'ris cu arătarea dovezilor
pe care se Întemeiază.

Ofiţer le stare civilă delegat

.'lorica-Elena PORUMB



PRIl\1; lUA COMU 'EI SI NICOLAU ROMAN
JUDETUL BII-IOR

Starea civilă

r. 6 ..H)0 din 21.09.2015

Pl'BLIC, TIE

stăzi, 21.09.2015, a fost În registra tă dccla raţia de căsă torie
a numitului SIM CIIEORGIIE În -ârstă de 35 ani cu domiciliul În
comuna Sînnicolau Român, sat Bcrcchiu, n r. 1, judeţul Bihor şi a
numitei GROZA LEO 'TINA În vârstă de 30 de ani, cu domiciliul
În comuna SÎ micolau Român, sat Berechiu, n r, -l2, Jud. Bihor.

Tinâud cont de dispozitiile art. 283 alin. 1 si 2, din Legea
2871200~-Codul Civil, referitor la obligaţiilc ofiţerului de stare
c\ 'Ili În .cca C' p rivcst c ) rhlicitutca declaraţiei de căsătorie;

A

In cmciul dispoziţiilor art.285 din Lcgca nr.287/2009-Codul
Civil, o -icc persoană poatc ft ce opoziţie la căsătorie, dacă există
ulii ipcdimcr t Icgal sat dac', alte .crintc ~ le legii nu sunt
Îndcplinite, opoziţia se face numai În scris cu a răt ar 'a dovezilor
pe ca re se întemeiază.

Ofi] c . de st a re c ivilă delega t

Florica-Elena POl UMB



PRIMĂRIA COMU 'EI SI TICOLAU HOMAN
JUDETUL BII-IOR

Starea civilă

NI'. 6432 din 15.10.2015

PUBLICATIE

f st ăzi, 15.10.2015, a fost În registra tă decla r. ţia de căsă to ric
a numitului LĂCĂTU~ GIIEORGIIE-Df RIUS În vârstă de 26
ani cu domiciliul În comuna Sînnicolau Român, sat Bcrcchiu, n r.
24, judeţul Bil 01' şi a numitei BA CS GEORCI A În vârstă de
19 de ani, cu domi .iliul În comuna Sinnicoluu Român, sat
Sînnicolau Român nr. 353, Jud. Bihor.

TiI â nd cont le dispoziţiile t r . 283 alin.1 si 2, din L 'gea
287/2009-Codul Civil, ref 'ritor la >bligt ţiile ofiţer rlu i de stare
civili' În ceea ce priveşt c publicita tca dccla raţici de căsă to ric;

~
In temeiul dispoziţiilor art.285 din Legea nr.287/2009-Codul

Civil, oricc pcrsou nă )(). te face opoziţie la căsătorie, dacă există
II '1 P .di mcr t legal St u dacă alte cerinte ale legii nu SlI t

În 1 .plinit c, opoziţ i: S' fa .e nunu i În scris ct a rătar 'a dovezilor
pe care se Întemeiază.

Ofiţ \r de stare civili' delegat

Flo rica-Elcna POl UMB
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PRIMĂRIA COMU EI SI NlCOLAU ROMA
JUDEŢUL BIHOR

Starea civilă

1'.6444 din 22.) 0.2015

PUBLICAŢIE

Astăzi,22.]O.2015, a fost Înregistrată declaraţia de căsătorie
a numitului BODEr SORI -10 lUT În vârstă de 22 ani cu
domiciliul În comuna Girişu de Criş, sat Tărian, n r. 567, judeţul
Bihor şi a numitei BI LOG ADINA În vârstă de 17 de ani, cu
domiciliul În comuna Sinnicolau Român, sat Sinniculau Român
n r, 332, .Jud. Bihor.

TiI r nd cont de dispoziţiile a -t. 283 alin.I si 2, din Leg 'H

287/2009-Cod II Civil, referitor la obligaţiil' ofiţer rlui de stare
'ivilf ÎI .ce. ., Il ,'v 'şte puhlicit: rea d .cla raţici de căsă turic ;

~
In cmeiul dispoziţiilor art,285 din Legea nr.287/20()9-Codul

Civil, o 'i .c p' 'so~ tă poate face opoziţie la căsătorie, dacă .xistă
li 1 impcdirnc t Icgal sau dacă alte .cr inţc ale Icgii nu sunt
ÎI depli it e, opoziti: se f: ce n ur ai În se ,'s C 1 a răta r ,. dovezilor
pe c~ 'c se Î rtcrnciază.

Ofiţer de stare civilă delegat

Flor'ca-Elel a POl U B


