
RAPORT DE ACTIVITATE  

pe anul 2018 

 

 

Compartimentul de Evidenţă a Persoanelor, ca serviciu public comunitar de evidenţă a 

persoanelor s-a înfiinţat în baza H.C.L. 24/2005 în cadrul aparatului propriu al Consiliului 

Local al municipiului Târgu Secuiesc, în subordinea secretarului municipiului. 

Conform Organigramei şi statului de funcţii  Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a 

Persoanelor mun. Tg. Secuiesc are în subordine Compartimentul de Evidenţă a Persoanelor şi 

Oficiul de stare civilă, având în componenţă 7 funcţii şi un număr de 5 persoane încadrate (2  

stare civilă, 3 evidenţa persoanelor). 

Pe linie de evidență a persoanelor 

Personalul din cadrul Compartimentului a deservit populaţia mun. Tg. Secuiesc şi al 

satului Lunga, respectiv populaţia următoarelor comune arondate: Breţcu, Catalina, Cernat, 

Estelnic, Lemnia, Mereni, Poian, Sânzieni şi Turia. 

Principala activitate a Compartimentului a fost preluarea şi prelucrarea cererilor de 

eliberare a actelor de identitate şi a vizelor de reşedinţă, respectiv eliberarea actelor de 

identitate. 

În anul 2018 s-a desfăşurat un mare volum de muncă de către lucrătorii 

compartimentului, astfel au fost înregistrate 4225 cereri de eliberare a actelor de identitate şi a 

vizelor de reşedinţă. Urmare a cererii depuse s-au eliberat 3597 cărţi de identitate, - cărţi de 

alegător şi 107 cărţi de identitate provizorii. 

Cu privire la prelucrarea datelor s-au efectuat un număr de 1075 schimbări de domiciliu, 

din care 469 în mediul urban şi 606 în mediul rural, s-au înregistrat în evidenţă 49 de 

renumerotări de imobil şi s-au acordat 678 vize de reşedinţă, din care 189 în aceeaşi localitate 

cu cea a domiciliului şi 489 în altă localitate decât cea de domiciliu. 

Pe linia luării în evidenţă a persoanelor vă raportăm că în anul 2018 s-au luat în evidenţă 

417 persoane, din care 408 la naştere, 5 la schimbarea domiciliului din străinătate în România, 

-- la dobândirea cetăţeniei și 4 ȋn alte cazuri. 

Au fost culese în baza de date 660 comunicări pentru persoanele decedate transmise de 

consiliile locale şi un număr de 17 comunicări pentru persoanele migrate transmise de Serviciul 

Public Comunitar privind Evidenţa şi Eliberarea Paşapoartelor Simple. 



În cadrul cooperării cu formaţiunile de poliţie au fost efectuate un număr de 294 

verificări, având ca scop reducerea restanţelor la eliberarea şi preschimbarea actelor de 

identitate. Verificările au vizat restanţierii din perioadele 2014 – 2015. 

Am distribuit 693 invitaţii pentru persoanele restanţiere prin intermediul Poliţiei mun. 

Tg. Secuiesc şi ale posturilor arondate. Tot prin intermediul Poliţiei mun. Tg. Secuiesc şi a 

posturilor de poliţie arondate s-au făcut verificări cu privire la domiciliu şi cu privire la 

identitatea persoanelor care au declarat pierderea actului lor de identitate. 

În perioada respectivă în registrul de intrare-ieşire corespondenţă ordinară s-au 

înregistrat în total 1019 acte (ex. comunicări de naştere şi modificare, borderouri cu persoanele 

decedate, comunicări primite de la alte servicii, neclarităţi şi corectarea unor date din RNEP, 

adrese DEPABD), iar în registrul de furnizare a datelor de caracter personal în total 314 acte 

(ex. verificări pentru judecătorie, tribunal, executor judecătoresc, poliţie, adeverinţe de 

domiciliu pentru Programul Rabla), în registrul de primire ȋn audienţă a cetăţenilor 8 acte, toate 

fiind soluţionate. 

În ceea ce priveşte verificările făcute în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, 

în cursul anului 2018 am efectuat 1677 de verificări ale datelor personale, majoritatea la 

solicitarea Birourilor de Taxe şi Impozite din cadrul Primăriilor și a persoanelor fizice. 

În anul 2018 activitatea pe teren a inclus acţiuni cu staţia mobilă în 18 cazuri, la 

solicitarea persoanelor imobilizate la pat şi netransportabile, în cadrul căreia am pus în 

legalitate 18 persoane. 

Pe lângă aceste activităţi, lucrătorii compartimentului au arhivat documentele preluate 

în anul 2017, au participat la instruiri organizate pentru prevenirea încălcării legii, au întocmit 

statisticile lunare, au distrus actele de identitate preschimbate și au făcut verificări în evidenţa 

manuală. 

 

Pe linie de stare civilă 

Activitatea pe linie de stare civilă, în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de 

Evidenţă a Persoanelor se desfăşoară în baza legilor, a metodologiilor şi a ordinelor de linie 

primite de la autorităţile şi instituţiile publice ierarhic superioare. 

Principala activitate a Compartimentului a fost deservirea operativă a cetăţenilor  prin 

preluarea şi prelucrarea declarațiilor privind faptele de stare civilă precum naşterea, căsătoria 

şi decesul de pe raza localitătii, precum şi alte activităţi care se leagă de acestea (transcrieri, 



rectificări, înscrierea menţiunilor). A fost acordată o atenţie deosebită creşterii calităţii în 

executarea lucrărilor de deservire a cetăţenilor în scopul rezolvării problemelor pe linie de stare 

civilă. 

Respectând instrucţiunile şi metodologia de lucru pe linie de stare civilă, în anul 2018, 

în cadrul serviciului au fost întocmite următoarele acte: 

o Acte de naştere: 467; 

o Acte de căsătorie: 93; 

o Acte de deces: 291. 

Totodată s-au completat şi eliberat certificate de: 

o Naştere: 747; 

o Căsătorie: 131; 

o Deces: 404. 

               S-au eliberat următoarele extrase multilingve: 

o         Naștere:                                                                                       10; 

o         Căsătorie:                                                                                      3; 

o         Deces: 0. 

 

În cursul anului au fost înregistrate 10 cereri privind desfacerea căsătoriei, din care 8 

au fost soluţionate (2 cereri s-au retras), s-a rezolvat 2 cereri de schimbarea numelui pe cale 

administrativă, au fost 6 cazuri de înregistrare tardivă a naşterii, 3 cazuri de adopţie şi 3 cazuri 

de rectificare. S-au operat mențiuni pe marginea actelor de stare civilă în următoarele cazuri: 

- Divorț                          47; 

- Tăgada, stabilirea și recunoașterea paternității                                 13; 

- Mențiuni primite din străinătate                                                         6; 

- Divorț pronunțat în strănătate                                                             2. 

În cursul anului 2018 s-au preluat dosare pentru transcrierea actelor procurate în 

străinătate, care au fost soluţionate în termenul legal prevăzut, după cum urmează: 

o Transcrierea actelor de naştere: 24; 

o Transcrierea actelor de căsătorie:  7; 

o Transcrierea actelor de deces: 3. 

              Totodată s-au eliberat 61 de extrase pentru uzul organelor de stat și 32 adeverințe 

(anexa nr.9) la solicitarea persoanelor fizice. 

S-au operat şi completat un număr de 2475 menţiuni în actele de stare civilă, din care: 

o Primite de la alte primării: 820; 



o Operate și communicate la exemplarul II                               1162; 

o Întocmite de oficiul nostru şi trimise altor primării: 513. 

Vă raportăm că s-a respectat termenul privind comunicarea către evidenţa persoanelor a 

faptelor de stare civilă. Actele de stare civilă sunt întocmite corect, fără ştersături, răzuiri, 

adăugiri, termenele de înregistrare sunt respectate cu stricteţe. Certificatele de stare civilă şi 

extrasele multilingve sunt gestionate şi păstrate în registre separate şi în fişete metalice, pentru 

securitatea acestora. 

 

Şef compartiment, 

 Kovács Mária-Magdolna 

 


