
În cadrul S.P.C.L.E.P. Târgu Cărbunești, funcționează două compartimente: evidență 

persoanei și starea civilă. 

Evidentă persoanei,  funcționează în prezent în orașul Târgu Cărbunești, str. Trandafirilor, 

nr.41. Menționăm că, în prezent își desfășoară activitatea un număr de 3 lucrători, toți fiind 

funcționari publici şi dispunem de cinci calculatoare funcționabile, din care unul pentru editare, 

unul pentru preluări de imagine, unul pentru verificări persoane la ghișeu, două pentru 

implementări de date . 

Serviciul Public Comunitar Local de Evidentă a Persoanelor Târgu Cărbunești deservește 

aproximativ 37.500 persoane, având arondate  următoarele  comune: Albeni, Bărbătești, Berlești, 

Jupânești, Prigoria, Roșia de Amaradia,  Săulești, Scoarța, Vladimir şi orașele Țicleni și Târgu 

Cărbunești. 

Lucrătorii serviciului au desfășurat activități concrete, specifice muncii de evidență 

persoanelor,  cu respectarea ordinelor, metodologiilor şi actelor normative în vigoare. 

De la 01.01.2019 şi până la 31.12.2019 s-au desfășurat următoarele principale activități: 

 au fost puse în legalitate 3718 persoane cu cărți de identitate; 

 s-au pus în legalitate 91 persoane cu cărți de identitate provizorii astfel: 

 10 pentru lipsă dovada domiciliului şi lipsă locuinţă; 

 81 pentru lipsă certificate de stare civilă/hot. divorț; 

 s-au eliberat 38 cărți de identitate cu procură specială; 

 au fost efectuate un număr de 203 mențiuni privind stabilirea reședinței; 

 s-au actualizat în RNEP, 293 comunicări de naștere; 

 s-au actualizat în RNEP, 543 comunicări de deces; 

 au fost distruse, pe bază de proces-verbal, un număr de 2827 acte de identitate şi un număr 

de 259 cărți de alegător recuperate la ghișeu, în anul 2019;  

 au fost distruse pe bază de proces –verbal, un număr 535 de acte de identitate ce au 

aparținut persoanelor decedate în anul 2019, precum şi 8 documente referitoare la deces;  

 s-au efectuat în permanentă corespondență între S.P.C.L.E.P.- uri şi alte instituții; 

 lunar s-au întocmit situații, statistici şi referate privind activitatea de evidentă; 

 s-au desfășurat 3 activități cu camera mobilă fiind puse în legalitate 3 persoane; 

 au fost efectuate un număr de 46 controale în unitățile sanitare şi de protecție socială; nu s- 

constatat nici un caz de persoană nepusă în legalitate pe linie de stare civilă şi evidentă a 

persoanelor. 

 au fost efectuate un număr de 3937 verificări în Registrul Național de Evidentă a 

Persoanelor; 

 au fost desfășurate activități de soluționare a invitațiilor, în număr de 540, privind 

persoanele care în cursul trimestrelor IV 2018, I, II, III 2019 au împlinit vârsta de 14 ani 

sau cărora le-a expirat termenul de valabilitate al actului de identitate, conform 

Dispozițiilor în vigoare. 

 

Compartimentul de stare civilă din cadrul Consiliului Local al orașului Târgu Cărbunești este 

format din 2 funcționari publici.  

S-au eliberat şi soluționat populației arondate compartimentului, următoarele documente: 

 732 certificate de naștere şi 159 acte de naştere; 

 125 certificate de căsătorie şi 76 acte de căsătorie; 

 264 certificate de deces şi 206 acte de deces; 



 Lucrătorii de stare civilă au operat un număr de 614 mențiuni în actele de stare civilă; 

 S-au soluționat 16 dosare de transcrieri;  

 S-au efectuat 5 înregistrări tardive; 

 S-au efectuat 6 căsătorii mixte; 

 Au fost eliberate 5 formulare standard multilingve de naștere.  
 


