
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR SIMERIA 
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ 

 
 
 
 Potrivit prevederilor art. 283 din Codul Civil, ofițerul de stare civilă are obligația de a dispune publicarea declarației de căsătorie, prin 
afișarea ȋn extras, ȋntr-un loc special amenajat la sediul primăriei și pe pagina de internet a acesteia, unde urmează să se ȋncheie căsătoria și, 
după caz, la sediul primăriei unde celălalt soț ȋși are domiciliul sau reședința. 

 
PUBLICAŢIE  DE CĂSĂTORIE 

Data: 12.08.2020 

 
 

Nr. 
crt. 

DATE PRIVIND SOȚUL DATE PRIVIND SOȚIA 

Data          
căsătoriei 

Numele şi prenumele 
Localitatea de 

domiciliu 
Vârsta Numele şi   prenumele 

Localitatea 
de domiciliu 

Vârsta 

1 LASCAR MARIUS-MIHAEL SIMERIA 47 SICOIE ELENA-LUMINIȚA SIMERIA 37 15.08.2020 

 
 
In temeiul art.285 din Codul Civil - Legea nr.287/2009 republicată, orice persoană poate face opunere la căsătorie, dacă există o piedică 

legală ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite . 
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază,în termen de 10 zile de la data afișării. 

 

 
Ofiţer de Stare Civilă,                                                                        
Rad Doriana-Aurora 

 
 
 
 
 
 



 
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR SIMERIA 
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ 

 
 
 
 Potrivit prevederilor art. 283 din Codul Civil, ofițerul de stare civilă are obligația de a dispune publicarea declarației de căsătorie, prin 
afișarea ȋn extras, ȋntr-un loc special amenajat la sediul primăriei și pe pagina de internet a acesteia, unde urmează să se ȋncheie căsătoria și, 
după caz, la sediul primăriei unde celălalt soț ȋși are domiciliul sau reședința. 

 
PUBLICAŢIE  DE CĂSĂTORIE 

Data: 13.08.2020 

 
 

Nr. 
crt. 

DATE PRIVIND SOȚUL DATE PRIVIND SOȚIA 

Data          
căsătoriei 

Numele şi prenumele 
Localitatea de 

domiciliu 
Vârsta Numele şi   prenumele 

Localitatea 
de domiciliu 

Vârsta 

1 GLODEAN MARIUS-ALIN SIMERIA 29 CRIȘAN  ANDREEA-ANASTASIA SIMERIA 21 22.08.2020 

2 CIOBANU RADU-MARIUS SIMERIA 30 ROTAR PETRONELA-LUCREȚIA HĂRĂU 20 22.08.2020 

3 DUDU DARIUS-GEORGE SIMERIA 34 CRÎZNIC ALEXANDRA CĂLAN 30 22.08.2020 

4 UNGUR IOSIF SIMERIA 49 SZABÓ IBY-ADRIANA SIMERIA 30 22.08.2020 
 
 
In temeiul art.285 din Codul Civil - Legea nr.287/2009 republicată, orice persoană poate face opunere la căsătorie, dacă există o piedică 

legală ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite . 
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază,în termen de 10 zile de la data afișării. 

 

 
Ofiţer de Stare Civilă,                                                                        
Rad Doriana-Aurora 

 
 



 
 

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR SIMERIA 
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ 

 
 
 
 Potrivit prevederilor art. 283 din Codul Civil, ofițerul de stare civilă are obligația de a dispune publicarea declarației de căsătorie, prin 
afișarea ȋn extras, ȋntr-un loc special amenajat la sediul primăriei și pe pagina de internet a acesteia, unde urmează să se ȋncheie căsătoria și, 
după caz, la sediul primăriei unde celălalt soț ȋși are domiciliul sau reședința. 

 
PUBLICAŢIE  DE CĂSĂTORIE 

Data: 14.08.2020 

 
 

Nr. 
crt. 

DATE PRIVIND SOȚUL DATE PRIVIND SOȚIA 

Data          
căsătoriei 

Numele şi prenumele 
Localitatea de 

domiciliu 
Vârsta Numele şi   prenumele 

Localitatea 
de domiciliu 

Vârsta 

1 MASTAN ALEXANDRU SIMERIA 23 LĂDARU MARCELA-LENUȚA FOLT 27 23.08.2020 

 
In temeiul art.285 din Codul Civil - Legea nr.287/2009 republicată, orice persoană poate face opunere la căsătorie, dacă există o piedică 

legală ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite . 
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază,în termen de 10 zile de la data afișării. 

 

 
Ofiţer de Stare Civilă,                                                                        
Rad Doriana-Aurora 

 
 
 
 
 



 


