
Postul a crescut "pofta" de casatorie
Postul Pastelui a mai incurcat, pe ici pe colo, planurile unor sibieni decisi sa isi puna pirostriile si sa se
casatoreasca. Odata cu trecerea sarbatorii, insa, numarul celor care sunt decisi sa isi uneasca destinele
a crescut simtitor. in doar cateva zile, zeci de iubareti au luat cu asalt Serviciul de Stare Civila pentru
a-si anunta intentia de nunta. 
  
  Odata cu trecerea sarbatorilor pascale, Serviciul de Stare Civila din cadrul Primariei a fost luat cu asalt
de tinerii care vor sa-si puna pirostriile. in saptamana imediat urmatoare Pastelui s-au inregistrat 14
casatorii. La sfarsitul acestei saptamani ofiterii Serviciului de Stare Civila vor avea mai mult de lucru, de
vreme ce, exista deja 19 de cupluri programate pentru cununia civila.
  La o si dupa ce s-a dat startul la depunerea dosarelor pentru saptamana 16–21 mai, erau inregistrate deja
15 cereri. inscrierile continua pana maine.
  
  "Numarul casatoriilor va fi in continua crestere pe perioada sezonului estival. Anul trecut, in luna iulie,
s-a inregistrat un numar record de casatorii - ofiterul starii civile a oficiat 40 de cununii in 24 iulie 2004",
precizeaza Mirela Gligore din cadrul Biroului de Presa al Primariei Sibiu. 
  
  Potrivit statisticilor municipalitatii, in primele patru luni ale acestui an s-au incheiat peste 150 de
casatorii. Cele mai multe, 74 la numar, au fost oficiate in martie.
  
  In plun Post Mare, doua perechi nu s-au putut abtine si au zis "Da" in fata ofiterului de stare civila.
  Anul trecut au fost inregistrate 1.493 de casatorii. in ceea ce priveste alegerea numelui, in 2004, in 68 de
cazuri fiecare si-a pastrat numele, in 1.384 de cazuri - unul dintre soti a luat numele celuilalt, iar in 41 de
cazuri - numele sotului si al sotiei au fost  reunite in viitorul nume al familiei.
  
  Marian CRACIUN
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