
Inaugurare  SPCLEP Geoagiu 

În data de 05.01.2018, a fost inaugurat Serviciul Public Comunitar  Local de 

Evidență a Persoanelor Geoagiu, astfel locuitorii din orașul Geoagiu și satele 

aparținătoare, precum și din comuna Balșa și-au văzut un vis împlinit, de a scăpa de un 

drum la ”oraș” și de o cheltuială în plus la preschimbarea actelor. Inaugurarea s-a făcut 

în prezența domnului  Fabius-Tiberiu Kiszely – Prefectul județului Hunedoara, a 

domnului Mircea – Flaviu  Bobora –președintele Consiliului Județean Hunedoara,  dna 

Monica Gânsca de la Direcția Publica Comunitară de Evidență a Persoanlor Hunedora, 

Florin Greere –Șeful Serviciului Local de Evidență a Persoanelor, Ionică Gabriel de la 

Biroul Județean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Populației.  

Comunitatea locală și beneficiarii acestui serviciu au fost reprezentați de  Vasile 

Cărăguț –Primar al orașului Geoagiu, Carmen Călugăr –viceprimar oraș Geoagiu, Maria 

Cimpoeșu –secretarul orașului,  Jude Traian Felician – viceprimar al comunei Balșa, 

Tătulea Silviu-Petru –secretarul comunei Balșa. 

Serviciul Public Comunitar  Local de Evidență a Persoanelor Geoagiu, este unul 

dintre cele mai moderne și spațioase din județ fiind dotat cu tehnologie de ultimă 

generație și deservit de un colectiv de 3 angajați, din care unul pentru Oficiu de Stare 

Civilă și doi pentru Evidența Pesoanelor. Una din cele patru camere în care funcționeaza 

SPCLEP este rezervată informării cetățenilor, unde acestia găsesc un Avizier  care 

cuprinde informațiile necesare obținerii actelor de evidență precum și un Ghișeu unde 

se pot adresa întrebări și obține lămuriri. 

 Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Oraşului Geoagiu 

este organizat în subordinea Consiliului Local al Oraşului Geoagiu, în temeiul art. 1 alin. 

(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şifuncţionarea 

serviciilor publice comunitare de evidenţa  a persoanelor, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor este constituit în 

conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001.  

 S.P.C.L.E.P. asigură întocmirea, păstrarea, evidenţa şi eliberarea actelor de stare 

civilă, a cărţilor de identitate, a cărţilor electronice de identitate şi a cărţilor de alegător 

în sistem de ghişeu unic. 

Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor are următoarele atribuţii 

principale:  

a) întocmeşte, ţine evidenţa şi eliberează certificatele de stare civilă; 

b) înregistrează actele şi faptele de stare civilă, precum şi menţiunile şi modificările 

intervenite în statutul civil, în domiciliul şi reşedinţa persoanei, în condiţiile legii; 

c) întocmeşte şi păstrează registrele de stare civilă, în condiţiile legii; 

d) întocmeşte, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă şi 

orice menţiuni efectuate pe actele de stare civilă, în condiţiile legii; 



e) constată desfacerea căsătoriei, prin divorţ pe cale administrativă, dacă soţii sunt de 

acord cu divorţul şi nu au copii minori, născuţi din căsătorie sau adoptaţi; 

f) actualizează Registrul Local de Evidenţă a Persoanelor, cu datele de identificare şi 

adresele cetăţenilor care au domiciliul sau reşedinţa în raza de competenţă teritorială 

a serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor;  

g) utilizează şi valorifică Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor; 

h) furnizează, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a populaţiei, 

denumit în continuare S.N.I.E.P., date necesare pentru actualizarea Registrului 

Naţional de Evidenţă a Persoanelor; 

i) furnizează, în condiţiile legii, datele de identificare şi de adresă ale persoanei către 

autorităţile şi instituţiile publice centrale, judeţene şi locale, agenţii economici şi 

către cetăţeni; 

j) primeşte, în sistem de ghişeu unic, cererile şi documentele necesare în vederea 

eliberării cărţilor de identitate, cărţilor de alegător,  

k) primeşte de la structurile competente cărţile de identitate, cărţile de alegător, pe care 

le eliberează solicitanţilor; 

l) ţine registrele de evidenţă pentru fiecare categorie de documente eliberate; 

m) constată contravenţiile şi aplică sancţiuni, în condiţiile legii; 

n) îndeplineşte şi alte atribuţii specifice activităţii de evidenţă a persoanelor, 

reglementate prin acte normative.  
 









 

 

 


