
 

 

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. 191/SC/13.09.2021 

Data afişării: 13.09.2021 

Data căsătoriei: 23.09.2021 

  

 

 

P U B L I C A Ţ I E 

 

 

 

 Astăzi 13.09.2021, a fost înregistrată DECLARAŢIA DE CĂSĂTORIE 

a domnului FURUS SZABOLCS  în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în Cernat 

nr. 208B, judeţul Covasna  şi a doamnei MAJLÁT IRINGÓ-BARBARA în 

vârstă de 19 ani, cu domiciliul în Cernat nr. 227, judeţul 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA  
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Nr. 190/SC/08.09.2021 

Data afişării: 08.09.2021 

Data căsătoriei: 18.09.2021 

  

 

 

P U B L I C A Ţ I E 

 

 

 

 Astăzi 08.09.2021, a fost înregistrată DECLARAŢIA DE CĂSĂTORIE 

a domnului  MÁTYÁS LÁSZLÓ  în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în 

Târgu Secuiesc st. Libertății nr. 32, bl.9, sc.B, et.3, ap.14, judeţul Covasna  şi 

a doamnei NICZULY ERZSÉBET în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în 

Cernat nr. 88A, judeţul 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA  
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Nr. 187/SC/03.09.2021 

Data afişării: 03.09.2021 

Data căsătoriei: 13.09.2021 

  

 

 

 

P U B L I C A Ţ I E 

 

 

 

 Astăzi 03.09.2021, a fost înregistrată DECLARAŢIA DE CĂSĂTORIE 

a domnului  VERES ZSOLT  în vârstă de 37 ani, cu domiciliul în Bățani 

satul Bățanii Mari nr. 245, judeţul Covasna  şi a doamnei BODI EVÓDIA  

în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în Ormeniș satul Ormeniș str. Cloșca nr. 

235, judeţul Brașov. 

 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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Nr. 181/SC/28.08.2021 

Data afişării: 28.08.2021 

Data căsătoriei: 07.09.2021 

  

 

 

 

P U B L I C A Ţ I E 

 

 

 

 Astăzi 28.08.2021, a fost înregistrată DECLARAŢIA DE CĂSĂTORIE 

a domnului  KOSZA LEVENTE  în vârstă de 42 ani, cu domiciliul în 

Cernat nr. 584, judeţul Covasna  şi a doamnei BITAI MÁRIA-

MAGDOLNA în vârstă de 37 ani, cu domiciliul în Catalina satul Mărcușa 

nr. 147, judeţul 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 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA  
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Nr. 177/SC/25.08.2021 

Data afişării: 25.08.2021 

Data căsătoriei: 04.09.2021 

  

 

 

 

P U B L I C A Ţ I E 

 

 

 

 Astăzi 25.08.2021, a fost înregistrată DECLARAŢIA DE CĂSĂTORIE 

a domnului  TIKOSI GÁBOR în vârstă de 36 ani, cu domiciliul în Belin nr. 

272, judeţul Covasna  şi a doamnei LUKÁCS IZABELLA în vârstă de 37 

ani, cu domiciliul în Sfântu Gheorghe str. Császár Bálint nr. 3, bl.7, sc. C, 

et.3, ap.7, judeţul 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 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA  

Județul Covasna - Comuna Cernat  
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Nr. 165/SC/22.08.2021 

Data afişării: 22.08.2021 

Data căsătoriei: 01.09.2021 

  

 

 

P U B L I C A Ţ I E 

 

 

 

 Astăzi 22.08.2021, a fost înregistrată DECLARAŢIA DE CĂSĂTORIE 

a domnului  DEZSŐ ISTVÁN în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în Cernat 

nr. 580, judeţul Covasna  şi a doamnei TIMÁR RÉKA în vârstă de 28 ani, 

cu domiciliul în Ghelința nr. 917, judeţul 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA  

Județul Covasna - Comuna Cernat  

PRIMĂRIA  
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Nr. 159/SC/11.08.2021 

Data afişării: 11.08.2021 

Data căsătoriei: 21.08.2021 

  

 

 

P U B L I C A Ţ I E 

 

 

 

 Astăzi 11.08.2021, a fost înregistrată DECLARAŢIA DE CĂSĂTORIE 

a domnului  OLÁH-BADI ALPÁR în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în 

Cernat nr. 154, judeţul Covasna  şi a doamnei BANDI TIMEA în vârstă de 

26 ani, cu domiciliul în Targu Secuiesc str. Ghioceilor nr. 3,bl. 24, sc. c, et.2, 

ap.12, judeţul 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA  

Județul Covasna - Comuna Cernat  

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

Nr. 154/SC/07.08.2021 

Data afişării: 07.08.2021 

Data căsătoriei: 17.08.2021 

  

 

 

P U B L I C A Ţ I E 

 

 

 

 Astăzi 07.08.2021, a fost înregistrată DECLARAŢIA DE CĂSĂTORIE 

a domnului  SZABÓ SZILÁRD-JÁNOS în vârstă de 33 ani, cu domiciliul 

în Cernat satul Albis nr. 54, judeţul Covasna  şi a doamnei RÉMÁN 

ERZSÉBET în vârstă de 33 ani, cu domiciliul în Targu Secuiesc str. Curtea 

50 nr. 2, judeţul 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA  

Județul Covasna - Comuna Cernat  

PRIMĂRIA  
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Nr. 142/SC/02.08.2021 

Data afişării: 02.08.2021 

Data căsătoriei: 12.08.2021 

  

 

 

P U B L I C A Ţ I E 

 

 

 

 Astăzi 02.08.2021, a fost înregistrată DECLARAŢIA DE CĂSĂTORIE 

a domnului  HANDRA JÁNOS în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în Cernat 

nr. 716, judeţul Covasna  şi a doamnei NAGY KATALIN în vârstă de 27 

ani, cu domiciliul în Ghelința nr. 966, judeţul 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. 116/SC/12.07.2021 

Data afişării: 12.07.2021 

Data căsătoriei: 22.07.2021 

  

 

 

    P U B L I C A Ţ I E 
 

 

 

 Astăzi 12.07.2021, a fost înregistrată DECLARAŢIA DE CĂSĂTORIE 

a domnului  GERGELY ATTILA-BALÁZS în vârstă de 29 ani, cu 

domiciliul în Catalina satul Mărcușa nr.26, judeţul Covasna  şi a doamnei 

BORCSA EMŐKE-EMILIA în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în Ojdula nr. 

302, judeţul 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. 111/SC/06.07.2021 

Data afişării: 06.07.2021 

Data căsătoriei: 16.07.2021 

  

 

 

    P U B L I C A Ţ I E 

 

 
 

 Astăzi 06.07.2021, a fost înregistrată DECLARAŢIA DE CĂSĂTORIE 

a domnului  KOVÁCS KÁROLY în vârstă de 33 ani, cu domiciliul în 

Cernat satul Icafalău nr.129, judeţul Covasna  şi a doamnei BARTÓK 

ELIZA în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în Târgu Secuisc, str. Fabricilor 

nr.4A, ap.7, judeţul 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. 109/SC/30.06.2021 

Data afişării: 30.06.2021 

Data căsătoriei: 10.07.2021 

  

 

 

    P U B L I C A Ţ I E 

 

 
 

 Astăzi 30.06.2021, a fost înregistrată DECLARAŢIA DE CĂSĂTORIE 

a domnului  TÖRÖK SÁNDOR în vârstă de 36 ani, cu domiciliul în Târgu 

Secuisc, str. Szabó Jenő nr.4, bl.5, sc.A, et.1, ap.6, judeţul Covasna  şi a 

doamnei FARKAS EDINA în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în Târgu 

Secuisc, str. Dózsa György nr.18, bl.7, sc.B, et.2, ap.11, judeţul 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA  

Județul Covasna - Comuna Cernat  
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Nr. 108/SC/30.06.2021 

Data afişării: 30.06.2021 

Data căsătoriei: 10.07.2021 

  

 

 

 

    P U B L I C A Ţ I E 

 

 
 

 Astăzi 30.06.2021, a fost înregistrată DECLARAŢIA DE CĂSĂTORIE 

a domnului  OLÁH TIBOR în vârstă de 44 ani, cu domiciliul în Cernat 

nr.948, judeţul Covasna  şi a doamnei MARICA SZILVIA în vârstă de 31 

ani, cu domiciliul în Cernat nr.960, judeţul 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA  
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Nr. 107/SC/30.06.2021 

Data afişării: 30.06.2021 

Data căsătoriei: 10.07.2021 

  

 

 

 

    P U B L I C A Ţ I E 

 

 
 

 Astăzi 30.06.2021, a fost înregistrată DECLARAŢIA DE CĂSĂTORIE 

a domnului  CSOMÓS BARNA în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în Cernat 

nr.243, judeţul Covasna  şi a doamnei BUJDOS TÜNDE-MELINDA în 

vârstă de 18 ani, cu domiciliul în Cernat nr.895A, judeţul 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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STAREA CIVILĂ 

Nr. 66/SC/11.05.2021 

Data afişării:11.05.2021 

Data căsătoriei: 21.05.2021 

  

 

 

 

    P U B L I C A Ţ I E 

 

 
 

 Astăzi 11.05.2021, a fost înregistrată DECLARAŢIA DE CĂSĂTORIE 

a domnului  SZÉKELY LÁSZLÓ în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în 

Cernat nr. 315, judeţul Covasna  şi a doamnei MÁRTON MÁRIA în vârstă 

de 37 ani, cu domiciliul în Cernat nr. 315, judeţul 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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STAREA CIVILĂ 

Nr. 63/SC/06.05.2021 

Data afişării: 06.05.2021 

Data căsătoriei: 16.05.2021 

  

 

 

 

    P U B L I C A Ţ I E 

 

 
 

 Astăzi 06.05.2021, a fost înregistrată DECLARAŢIA DE CĂSĂTORIE 

a domnului  JUGA TAMÁS  în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în Cernat nr. 

557A, judeţul Covasna  şi a doamnei KOVÁCS REBEKA în vârstă de 26 

ani, cu domiciliul în Cernat satul Icafalău nr. 8, judeţul 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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Nr. 59/SC/29.04.2021 

Data afişării: 29.04.2021 

Data căsătoriei: 09.05.2021 

  

 

 

 

    P U B L I C A Ţ I E 

 

 
 

 Astăzi 29.04.2021, a fost înregistrată DECLARAŢIA DE CĂSĂTORIE 

a domnului  OLÁH-BADI ZSOLT  în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în 

Cernat nr. 154, judeţul Covasna  şi a doamnei DEZSŐ KINGA în vârstă de 

32 ani, cu domiciliul în Sfântu Gheorghe str. 1 Decembrie 1918 bl.1, sc.H, 

ap.1, judeţul 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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Data afişării: 26.02.2021 

Data căsătoriei: 08.03.2021 

  

 

 

 

    P U B L I C A Ţ I E 

 

 
 

 Astăzi 26.02.2021, a fost înregistrată DECLARAŢIA DE CĂSĂTORIE 

a domnului  BAJKA ÖDÖN  în vârstă de 41 ani, cu domiciliul în Cernat nr. 

305A, judeţul Covasna  şi a doamnei FEHER ENIKŐ în vârstă de 45 ani, cu 

domiciliul în Cernat nr. 305, judeţul 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. 18/SC/26.01.2021 

Data afişării: 26.01.2021 

Data căsătoriei: 05.02.2021 

  

 

 

 

    P U B L I C A Ţ I E 

 

 
 

 Astăzi 26.01.2021, a fost înregistrată DECLARAŢIA DE CĂSĂTORIE 

a domnului  MOCSEL  LÓRÁND  în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în 

Cernat nr. 203, judeţul Covasna  şi a doamnei BALÁZS JULIETA în vârstă 

de 30 ani, cu domiciliul în Cernat nr. 203, judeţul 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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    P U B L I C A Ţ I E 
 

 

 

 Astăzi 26.01.2021, a fost înregistrată DECLARAŢIA DE CĂSĂTORIE 

a domnului  BÁN LÓRÁND-MIHÁLY  în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în 

Cernat nr. 1144, judeţul Covasna  şi a doamnei PALFI IZABELLA în vârstă 

de 22 ani, cu domiciliul în Zăbala satul Tamașfalău nr. 101, 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 
 


