
 

 

ROMÂNIA  

Județul Covasna - Comuna Cernat  

PRIMĂRIA  

527070 - Cernat nr. 456 

Tel: 0267-367501- Fax: 0267-367488 

e-mail: csernatonkozseg@yahoo.com - comunacernat@yahoo.com  

Nr. 193/SC/16.08.2022 

Data afişării: 16.08.2022 

Data căsătoriei: 26.08.2022 

  

 

 

P U B L I C A Ţ I E 

 

 

 

 Astăzi 16.08.2022, a fost înregistrată DECLARAŢIA DE CĂSĂTORIE 

a domnului JANCSÓ CSABA  în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în Târgu 

Secuiesc, Județul Covasna  şi a doamnei MÁTÉ ZSUZSÁNNA în vârstă de 

26 ani, cu domiciliul în Cernat, Județul Covasna. 

 În temeiul art. 285 alin. 1 – 2 din Codul Civil, orice persoană poate 

face opoziţie la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existanţa unui 

impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt indeplinite. 

 Opoziţia la căsătoria se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor 

pa care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei. 

 

 

Ofiţer de stare civilă 

Juga Ágota 
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Către,  

Primăria  Târgu Secuiesc 

Județul  Covasna             

 

 În conformitate cu prevederile art. 283 alin.(1) din Codul Civil, 

alăturat vă înaintăm prezenta: 

 

P U B L I C A Ţ I E 

 

 Astăzi 16.08.2022, a fost înregistrată DECLARAŢIA DE CĂSĂTORIE 

a domnului  JANCSÓ CSABA în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în Târgu 

Secuiesc str. Meseriașilor nr. 13, Județul Covasna şi a doamnei MÁTÉ 

ZSUZSÁNNA în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în Cernat nr. 449, bl.5, et.1, 

ap.3, Județul Covasna. 

 În temeiul art. 285 alin. 1 – 2 din Codul Civil, orice persoană poate 

face opoziţie la această căsătorie, dacă are cunoştiinţă de existanţa unui 

impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt indeplinite. 

 Opoziţia la căsătoria se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor 

pa care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei. 

 

 

 

 


