
Activitatea S.P.C.L.E.P. Târgu Cărbunești 

În cadrul S.P.C.L.E.P. Târgu Cărbunești, funcţionează două compartimente: evidenţa persoanei şi 

starea civilă. 

Evidenţa persoanei,  funcţionează în prezent în oraşul Târgu Cărbuneşti, str. Trandafirilor, nr.41. 

Menţionăm că, în prezent îşi desfăşoară activitatea un număr de 3 lucrători, toţi fiind funcţionari publici şi 

dispunem de cinci calculatoare funcţionabile, din care unul pentru editare, unul pentru preluări de imagine, 

unul pentru verificări persoane la ghişeu, două pentru implementări de date . 

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa a Persoanelor Târgu Cărbuneşti  

deserveşte aproximativ 36.000 persoane, având arondate  următoarele  comune: Albeni, Bărbăteşti, 

Berleşti, Jupâneşti, Prigoria, Roşia de Amaradia,  Săuleşti, Scoarţa, Vladimir şi oraşele Ţicleni şi Târgu 

Cărbuneşti. 

Lucrătorii serviciului au desfăşurat activităţi concrete, specifice muncii de evidenţa persoanelor,  cu 

respectarea ordinelor, metodologiilor şi actelor normative în vigoare. 

De la 01.01.2021 şi până la 31.12.2021 s-au desfăşurat următoarele principale activităţi: 

 au fost puse în legalitate 3249 persoane cu cărţi de identitate; 

 s-au pus în legalitate 46 persoane cu cărţi de identitate provizorii astfel: 

- 15 pentru lipsă dovada domiciliului şi lipsă locuinţă; 

- 31 pentru lipsă certificate de stare civilă/hot. Divorţ; 

 s-au eliberat 30 cărţi de identitate cu procură specială; 

 Au fost efectuate un număr de 181 menţiuni privind stabilirea reşedinţei; 

 s-au actualizat în RNEP, 187 comunicări de naştere; 

 s-au actualizat în RNEP, 757 comunicări de deces; 

 Au fost distruse, pe bază de proces-verbal, un număr de 749 acte de identitate, în anul 2021;  

 Au fost distruse pe bază de proces –verbal, un număr 152 de acte de identitate ce au aparţinut 

persoanelor decedate în anul 2021, precum şi 2 documente referitoare la deces;  

 s-au efectuat în permanenţă corespondenţă între S.P.C.L.E.P.- uri şi alte instituţii; 

 lunar s-au întocmit situaţii, statistici şi referate privind activitatea de evidenţă; 

 s-au desfăşurat 6 activităţi cu camera mobilă fiind puse în legalitate 6 persoane; 

 au fost efectuate un număr de 4 controale în unităţile sanitare şi de protecţie socială; nu s-a 

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

persoanelor. 

 Au fost efectuate un număr de 3500 verificări în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor; 

Compartimentul de stare civilă din cadrul Consiliului Local al oraşului Târgu Cărbuneşti este format 

din 2 funcţionari publici.  

 S-au eliberat şi soluţionat populaţiei arondate compartimentului, următoarele documente: 

  - 528certificate de naştere şi 48 acte de naştere; 

  - 73 certificate de căsătorie şi 41 acte de căsătorie; 

  - 558 certificate de deces şi 373 acte de deces; 

 Lucrătorii de stare civilă au operat un număr de  1247 menţiuni în actele de stare civilă; 

 S-au soluţionat 14 dosare de transcrieri;  

 S-a efectuat o înregistrare tardivă; 

 Au fost eliberate 15 formulare standard multilingve de naştere.  
 


