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PUBLICAŢIE 
(EXTRAS  DIN DECLARAȚIA DE CĂSĂTORIE) 

 
       În conformitate cu prevederile art. 26 din Legea nr. 

119/1996,  republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

art. 283 alin. (1) și (2) din Codul Civil aprobat prin Legea 287/2009 

republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

                  Astăzi: 10.06.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului 

BOCIOACĂ ILIE-AUREL în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în comuna Bucșani, 

sat Hăbeni, strada Potcovari, nr.343C, județul Dâmbovița şi a d-rei /d-nei 

CIOBANU VICTORIA-ALEXANDRA, în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în 

comuna Dobra, sat Dobra, nr.582, județul Dâmbovița. 

 Data programata pentru oficiere căsătorie: 20.06.2019 ora 10,00, la sediul 

Primăriei Bucșani, județul Dâmbovița.  

                  În temeiul art. 285 din 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 căsătorie se poate face în scris, cu arătarea  dovezilor pe 
care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării prezentei  publicaţii.  
         Afișată public astăzi 10.06.2019 la sediul primăriei Bucșani.  

 
 

OFIŢER DE STARE CIVILĂ  
 Ghiță Elena Claudia   

 
 
 
 
 



 R O M Â N I A 
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

PRIMĂRIA COMUNEI BUCŞANI 
Web:  www.bucsani.ro/starecivila 

Tel. +4 0245 235041; 
E- mail starecivila.bucsani@gmail.com 

Nr. 5666/10.06.2019 

 

 

 
 
 
 

CĂTRE: 
PRIMĂRIA COMUNEI DOBRA 

Județul Dâmbovița 
- Starea Civilă –  

 

 

Vă înaintăm publicația (extras din declarația de căsătorie) nr. 5666/10.06.2019 

privind pe  a domnului BOCIOACĂ ILIE-AUREL în vârstă de 32 ani, cu 

domiciliul în comuna Bucșani, sat Hăbeni, strada Potcovari, nr.343C, județul 

Dâmbovița şi a d-rei /d-nei CIOBANU VICTORIA-ALEXANDRA, în vârstă de 

27 ani, cu domiciliul în comuna Dobra, sat Dobra, nr.582, județul Dâmbovița, în 

vederea publicării potrivit art. 24 alin. (4) din Legea nr. 119/1996,  republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.   

 
Cu deosebită stimă,  
 

 
 PRIMAR,                           OFIŢER DE STARE CIVILĂ  
 
 
 
 


