
       ANUNT IMPORTANT!!! 

 

     SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA PERSOANELOR GEOAGIU 

VA ADUCE LA CUNOSTINTA URMATOARELE: 

1. Prin Dispozitia nr. 3359187 din data de 12.01.2021 a Directiei pentru Evidenta 

Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date Bucuresti din cadrul M.A.I. s-a 

adus la cunostinta faptul ca stocul de materiale necesare producerii cartilor de 

identitate este limitat, fapt pentru care se impun a fi luate unele masuri 

organizatorice ale activitatii pe linie de evidenta persoanelor. 

2. Conform aceleiasi dispozitii mai sus mentionate, termenul de solutionare a 

cererilor pentru eliberarea actelor de identitate este de 30 de zile lucratoare 

de la data depunerii, cu posibilitatea prelungirii termenului la 45 de zile, 

atunci cand situatia o impune ( sunt necesare verificari suplimentare, 

desfasurate fie de catre lucratorii de evidenta persoanelor, fie de catre 

structura de politie sau in situatia in care nu s-a remediat problema referitoare 

la materialele specifice tiparii cartilor de identitate.) 

3. Avand in vedere evolutia situatiei existente la nivel national precum si masurile 

dispuse pentru diminuarea efectelor contaminarii cu virusul SARS -COV-2, in 

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 396/15.05.2020 a fost publicata Legea nr. 

55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19 care, la art. 4, alin.(5) reglementeaza ca:” valabilitatea 

documentelor eliberate de instutiile si autoritatile publice, precum si de 

entitatile private autorizate conform legii se mentine pe toata perioada starii 

de alerta, precum si pentru o perioada de 90 de zile de la incetarea acestei 

stari. 

  Prin urmare, persoanele care se afla in situatia prezentata la punctul nr. 3 

vor considera actul de identitate ca fiind valabil chiar daca termenul de 

valabilitate inscris pe cartea de identitate a expirat!! 



  De asemenea, la depunerea cererii pentru eliberarea unui nou act de 

identitate, actul de identitate valabil va fi lasat in posesia titularului fapt 

pentru care la cerere se retine o copie a acestuia pe care solicitantul declara 

ca il va restitui cu ocazia inmanarii noului act de identitate! 

4. Numarul cartilor de identitate ce va fi tiparit saptamanal in perioada imediat 

urmatoare pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor 

Geoagiu este de 4 carti de identitate stabilit de catre Biroul Judetean de 

Administare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor Hunedoara, 

comunicat serviciului nostru prin adresa nr. 3662514 din data de 15.01.2021!!!         

     


