
CONSILIUL LOCAL PERISOR 
SERVICIUL PUBLIC COMUN ITAR LOCAL DE EVIDENTA A 
PERSOANELOR PERISOR 
STARE CIVILA 
TEL/FAX 0251/459707 
Nr. 15289 /27.09.2021 

CATRE, 
PRIMARIA PERISOR 

Astazi 27.09.2021 , a fost înregistrata declaratia de casatorie a d-lui Hasa Arben, in 
varsta de 30 ani, cu domiciliul în loc. Tirana, Tara Albania, nascut la data de 24.03.1991 
si a drei Pistroescu Kasandra-Elena in varsta de 23 an i, cu domiciliul in com.Perisor sat 
Maracinele, str.Unirii nr.9 Jud. Dolj, nascuta la data de 30.09.1998 in loc. Segarcea 
jud.Dolj , în vederea publicitatii Casatoriei: 

In temeiul art. 285 din codul Civil, orice persoana poate face opunere la aceasta 
casatorie, daca are cunostinta de existenta unor piedici legale ori daca alte cerinte ale 
legii nu sunt îndeplinite. 

Opunerea la casatorie se va face în scris cu aratarea dovezilor care se intemeiaza, în 
termen de I O zile de la data afisarii publicatiei. 
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CATRE, 
PRIMARIA PERISOR 

Astazi 27.09.202 1, a fost înregistrata declaratia de casatorie a d-lui Dudau Adrian 
Florin in varsta de 28 ani, cu domicil iu l in com.Perisor str.Henri Coanda nr.203, Jud. 
Dolj , nascut la data de 08.08.1993, in Mun. Craiova si a drei Caliu Alexandra-Elena in 
varsta de 22 ani, cu domiciliul in com.Perisor sat Maracinele, str.Revolutiei nr.4 Jud. 
Dolj, nascuta la data de 04.02.1999 in Mun.Craiova, in vederea publicitatii Casatoriei: 

In temeiul art. 285 din codul Civil, orice persoana poate face opunere la aceasta 
casatorie, daca are cunostinta de existenta unor pied ici legale ori daca alte cerinte ale 
legii nu sunt îndeplinite. 

Opunerea la casatorie se va face in scris cu aratarea dovezi lor care se intemeiaza, in 
termen de 10 zi le de la data afisarii publicatiei. 
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