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In temeiul ari. 285 din Codul Civil, orice persoană care poate face opunerea 
la această căsătorie , dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte 
cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. 

Opunerea la căsătorie se face in scris , cu arătarea dovezilor pe care se 
întemeicază in termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei şi vă rugăm să ne 
comunicaţi dacă până la data afişării căsătoriei s-a făcut opoziţie. 

Dată afişare : . Q Q. «¿oh 
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In temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană care poate face opunerea 

la această căsătorie , dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte 
cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. 

Opunerea la căsătorie se face in scris , cu arătarea dovezilor pe cure se 
întemeiează in termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei şi vă rugăm să ne 
comunicaţi dacă până la data afişării căsătoriei s-a făcut opoziţie. 

Dată afişare : îvjM-te. 


