
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BIHOR 

PRIMĂRIA COMUNEI CHIȘLAZ 
 

Starea Civila 

Nr. 6140 din 14.05.2015 

 

PUBLICAȚIE 

 

 

 Astăzi, 14.05.2015 a fost î registrată de larația de ăsătorie a 
numitului Venter Sorin-Gabriel în vârsta de 31 ani, cu domiciliul în 
Brusturi, Orvisele, 58/A nr. 231 Jud:Bihor și a u itei Tanyi Claudia-
Monica în vârsta de 25 a i u do i iliul î  Chișlaz, sat Chiraleu nr:133 
Jud:Bihor 
 
 
 Căsătoria se î heie î   zile de la afișarea pu li ației. 
 Î  te eiul art.  ali   și  și art. 285 din Legea nr.287/2009-
Codul Civil ori e persoa ă poate fa e opoziție la ăsătorie,î  ter e  
de  zile de la data afișării ,da ă are u oști ța de existe ța u ori 
piedi i legale sau da ă alte eri țe ale legii u su t i depli ite. 
 Opu erea la ăsătorie se va fa e î s ris u arătarea dovezii pe 
are se i te eiază, î  ter e  de  zile de la data afișării pu li ației. 

 

 

OFIȚER STARE CIVILĂ, 
VEREȘ LIVIA VIORICA 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL BIHOR 

PRIMĂRIA COMUNEI CHIȘLAZ 
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Nr. 6139 din 14.05.2015 

 

PUBLICAȚIE 

 

 

 Astăzi, 14.05.2015 a fost î registrată de larația de ăsătorie a 
numitului Sabau Gheorghe-Radu în vârsta de 24 ani, cu domiciliul în 
Abram, Satu-barba nr. 108 Jud:Bihor și a u itei Teleki Zsuzsanna în 
vârsta de 20 a i u do i iliul î  Chișlaz, sat Poclusa de Barcau nr:136 
Jud:Bihor 
 
 
 Căsătoria se î heie î   zile de la afișarea pu li ației. 
 Î  te eiul art.  ali   și  și art. 5 di  Legea r. / -
Codul Civil ori e persoa ă poate fa e opoziție la ăsătorie,î  ter e  
de  zile de la data afișării ,da ă are u oști ța de existe ța u ori 
piedi i legale sau da ă alte eri țe ale legii u su t i depli ite. 
 Opu erea la ăsătorie se va fa e î s ris u arătarea dovezii pe 
are se i te eiază, î  ter e  de  zile de la data afișării pu li ației. 

 

 

OFIȚER STARE CIVILĂ, 
VEREȘ LIVIA VIORICA 

 


