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PUBLICAȚIE 
                      Astăzi, 12.08.2021 a fost înregistrată declaraţia de 

căsătorie a d-lui POPA MARIAN-REMUS în vârstă de 25 ani, 

cu domiciliul în com.Mogoșești, sat.Mogoșești, judeţul Iași şi  d-ra 

ROMAN IULIANA în vârstă de 21 ani, cu domiciliul în 

com.Mogoșești, sat.Mogoșești, judeţul Iași.               

           În temeiul art. 285-1 Codul Civil, orice persoană poate face 

opunere la această   căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui 

impediment legal ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. 

               Opunerea la această căsătorie se va face în scris, cu 

arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la 

data afişării publicaţiei. 

 

 

 

 
Îmi asum responsabilitatea 

verificării, corectitudinii și 

legalității 

Ofiţer de stare civilă, 

                                        Postolache Elena 
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PUBLICAȚIE 
                      Astăzi, 12.08.2021 a fost înregistrată declaraţia de 

căsătorie a d-lui LEONTE MIHAI-CĂTĂLIN în vârstă de 28 

ani, cu domiciliul în com.Mogoșești, sat.Hadâmbu, judeţul Iași şi  

d-ra VLAS ELENA-EMILIA în vârstă de 25 ani, cu domiciliul 

în com.Mironeasa, sat.Urșița, judeţul Iași.               

           În temeiul art. 285-1 Codul Civil, orice persoană poate face 

opunere la această   căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui 

impediment legal ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. 

               Opunerea la această căsătorie se va face în scris, cu 

arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la 

data afişării publicaţiei. 

 

 

 

 
Îmi asum responsabilitatea 

verificării, corectitudinii și 

legalității 

Ofiţer de stare civilă, 

                                        Postolache Elena 
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PUBLICAȚIE 
                      Astăzi, 12.08.2021 a fost înregistrată declaraţia de 

căsătorie a d-lui TARNAUCEANU VASILICĂ în vârstă de 41 

ani, cu domiciliul în com.Mogoșești, sat.Mânjești, judeţul Iași şi  

d-ra CIUBOTARIU NICOLETA-SORINA în vârstă de 31 

ani, cu domiciliul în com.Ciurea, sat.Dumbrava, str. Frasinului 

nr.39, judeţul Iași.               

           În temeiul art. 285-1 Codul Civil, orice persoană poate face 

opunere la această   căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unui 

impediment legal ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. 

               Opunerea la această căsătorie se va face în scris, cu 

arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la 

data afişării publicaţiei. 

 

 

 

 
Îmi asum responsabilitatea 

verificării, corectitudinii și 

legalității 

Ofiţer de stare civilă, 

                                        Postolache Elena 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


