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RAPORT DE ACTIVITATE
al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor
pentru perioada 31.07.2017 -06.08.2017
SERVICIUL STARE CIVILĂ:
Activitatea de stare civilă este structurată în cadrul a patru compartimente:
înregistrarea naşterilor, a căsătoriilor, a deceselor, eliberarea duplicatelor, întocmirea
documentaţiilor pentru transcrieri şi schimbări de nume, divorţ pe cale administrativă cât
şi un compartiment pentru rezolvarea problemelor diverse.
În perioada 31.07.2017 -06.08.2017 principalele activităţi realizate pe linie de stare
civilă au vizat următoarele:
1.

Întocmirea actelor de naştere

89

2.

Completarea livretelor de familie

4

3.

Eliberarea livretelor de familie

20

4.

Întocmirea actelor de căsătorie

Total - din care :

16

Căsătorii oficiate la penitenciar

-

5.

Întocmirea actelor de deces

65

6.

Eliberarea certificatelor de stare civilă în cazul pierderii, deteriorării,

124

furtului
7.

Înregistrarea cererilor de schimbare de nume, prenume

-

8.

Înregistrarea cererilor de transcriere a actelor de stare civilă

5

9.

Înregistrarea cererilor pentru rectificarea actelor de stare civilă

-

10.

Înscrierea sentinţelor judecătoreşti privind desfacerea căsătoriei, stabilire

15

filiaţie etc.
11.

Eliberarea dovezilor privind starea civilă

6

12.

Întocmirea menţiunilor de stare civilă

350

13.

Întocmirea extraselor din registrele de stare civilă

22

14.

Completarea buletinelor statistice cu privire la naştere, căsătorie, deces

170

15.

Dosare divorţ pe cale administrativă

-

SERVICIUL DE EVIDENŢĂ INFORMATIZATĂ A PERSOANELOR:
Principalele activităţi realizate în perioada 31.07.2017-04.08.2017 pe linie de evidenţă
a persoanelor au fost următoarele:
1.

Acte de identitate
eliberate solicitanţilor:

9.
10.

Total - din care:
Cărţi de identitate - C.I.
Cărţi de identitate provizorii - C.I.P-uri
Înregistrări tardive ale naşterii:
Verificări pentru transcrierea certificatelor de stare civilă:
Verificări nume, prenume:
Anulari acte de stare civilă:
Completări acte de stare civilă:
Acţiuni cu camera mobilă:
Acţiuni privind punerea în legalitate a cetăţenilor pe linie de stare civilă –
(unităţi de asistenţă şi protecţie socială, spitale, maternitate):
Verificări efectuate la solicitarea persoanelor fizice / persoane juridice:
Furnizări de date solicitate de persoane fizice / persoane juridice:

631
609
22
`1
1 deplasare
cu 4 CI
184

11.

Acţiuni la penitenciare:

-

2
3.
4
5.
6.
7.
8.
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