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atenţia D-lui Primar 
Referitor Ia Analiza activit ăţilor desfăşurate pe anul 201-
Document emis de S.P.C.L.E.P. Tecuci 

Activitatea de punere în legalitate a tinerilor la împlinirea vârstei de 14 ani şi a cetăţenilor a 
căror acte de identitate le-a expirat valabilitatea, a constituit în continuare o prioritate pentru cadrele 
formaţiunii teritoriale de evidenţa populaţiei, iar permanent şefii structurilor au analizat situa ţiile 
statistice săptămânale privind numărul restanţierilor şi au încercat să  găsească  soluţii pentru 
micşorarea numărului acestora fie prin inform ări în mass-media, fie prin deplasări cu camera mobilă  
în mediul rural sau în şcolile din mediul urban, cu toate acestea num ărul restanţierilor rămânând în 
continuare destul de mare. 

Astfel, la sfărşitul anului 2017 putem raporta urm ătorii indicatori: 
- Total c.I. Tipărite = 19811 
- Total C.A. Tipărite 	= 0 
- Schimbări de domieiliu = 5 140 
- Vize de re şedinţă  aplicate = 410  

Cărţi provizorii = 746 
- Persoane care au (re)dobândit cet ăţenia română  şi şi-au stabilit domiciliul în România = 45 
- Persoane majore fără  act de identitate puse în legalitate = 55 
- Persoane Iuate în eviden ţă  la naştere = 1920 
- Total persoane nepuse în legalitate = 7734 
- Persoane nepuse în legalitate din anii anteriori = 3997, din care: 

- Copii=1230 
- Majori = 2767 

- Persoane puse în legalitate din cele restante = 1933 
- Total persoane verificate în teren =635, din care: 

- Persoane verificate de lucr ătorii ev. Pop. =97 
- Persoane verificate de sectori şti = 538 

- Persoane verifieate în alte eviden ţe, de către lucrătorii de ev. Pop. = 1241 din care: 
- La paşapoarte = 0 
- La starea civilă  = 220 
- La penitenciare = - 
- La alte adrese din ţară  = 306 
- La baza de date central ă  =2 190 



- Număr de acţiuni eu eamera mobil ă  şi număr de persoane puse în legalitate = 20/1 674 

În urma verificărilor efeetuate de către luerătorii de ordine publîeă, din totalul de restan ţieri, 
la sfârşitul anului 2016, au fost clarificate, pe baz ă  de raport, situaţiile pentru 180 de persoane, dup ă  
cum urmează : 
- Condamnaţi = 5 
- UG/UL=21 

Cu toate acestea, precum reiese şi din situaţia statistieă  lunară, volumul de muncă  depus de 
Iucrătorii de evidenţă  a populaţiei a fost foarte mare. O situa ţie mai deosebită, sub aspectul 
numărului mare de persoane nepuse în Iegalitate o au comunele Br ăhăşeşti, Iveşti , Matca, Lie şti. 

În ceea ce prive şte activitatea ghi şeului unie, pe linie de pa şapoarte s-au primit 2300 eereri 
de eliberare a pa şapoartelor simple. Pe linie de certificate de înmatriculare auto şi permise de 
conducere nu s-au primit şi eliberat ,deoarece Servieiul Publie Comunitar Local Regim Permise şi 
Inmatriculare a Vehiculelor Gala ţi ne-au interzis cu des ăvârşire. 

Pe linie de stare civilă  s-au desfăşurat următoarele activit ăţi: 
- au fost înregistrate 945 actde naştere din care 119  tanscrieri şi 19 acte tardive de na ştere în baza 

unor sentinţe judeeătoreşti definitive. 
- S-au eliberat3020 certificate de na ştere. 
- Au fost înregistrate 266 c ăsătorii din eare 29 transcrieri. 
- S-au eliberat 493 certificate de c ăsătorie. 
- S-au eliberat 231 de livrete de familie. 
- Au fost înregistrate 456 acte de deces din care 6 transcrieri. 
- s-au eliberat 583 de certificate de deces. 

Pe linie de resurse umane au fost întocmite şi actualizate fi şele posturilor pentru personalul 
servieiului, au fost actualizate c ărţile de muncă  şi au fost finalizate evalu ările personalului deta şat 
de la D.E.P.A.B.D.. 

In ceea ce prive şte activitatea compartimentului financiar-contabil acesta a desf ăşurat 
activităţi periodice prevăzute de Iegislaţia în vigoare, a transmis periodic şi de eâte ori a fost nevoie 
diverse situaţii la D.E.P.A.B.D. A fost inventariat patrimoniul servieiului şi au fost numite prin 
decizii comisiile care se vor ocupa de activit ăţile referitoare la patrimoniu. 

Pe linie de informatic ă  s-a colaborat cu B.J.A.B.D.E.P. Gala ţi în vederea actualiz ării 
permanente a bazei de date şi a corecţiilor necesare. 

Transportul documentelor se realizeaz ă  cu maşina serviciului de către lucrătorul 
desemnat special pentru aceast ă  activitate. 

Pe perioada anului 2017 Serviciul Public Comunitar Local de Eviden ţă  a Persoanelor Teeuci 
nu s-a confruntat cu nici un caz de fals cu substituire de persoan ă, şi nu au fost cazuri de accidente 
rutiere în care să  fi fost implieaţi lucrătorii servieiului. 

Nu au fost îregistrate petitii la nivelul serviciului. 
Facem precizarea că  serviciul arondează  pe linie de evidenţă  a Persoanelor şi ghişeu unic în 

afara municipiului Tecuci şi 20 de comune limitrofe, în baza activ ă  a serviciului afiându-se 1 59600 
persoane. 

Vă  mai comunicăm că  la nivelul serviciului pregătirea profesional ă  s-a bazat în special pe 
studiul individual al fiec ărui Iucrător,privind colaborarea cu alte structuri v ă  comunicăm că  a fost 
una de bună  calitate,nu am avut proiecte finanţate prin fonduri europene. 

Nu au fost dificultăţi ,probleme ,respective alte aspecte s ă  genereze sincope în desfăşurarea 
activităţii 
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Pe Iinia respectării dreptului la peti ţionare nu au fost situa ţii de nerespectare a drepturilor 
omului. 

Director Executiv 
S .P.C.L.E.P.TECUCI, 
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ANALIZA EVALUĂRII ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE 
ÎN TRIM. IV 2017 

Obiectivul prioritar: diagnostiearea şi evaluarea activit ăţilor structurii în vederea aplic ării 
soluţiilor viabile pentru remedierea neajunsurilor eonstatate, a eficientiz ării şi efieacităţii acţiunilor 

desfaşurate, folosirea timpului afectat în mod judicios precum şi gestionarea eficientă  a cheltuielilor 

necesare efectu ării aeestor aetivit ăţi; prevenirea corup ţiei prin acţiuni privind combaterea acesteia, în 

funeţie de specificul serviciului. 

Nr. 
Crt. 

Denumire 
activitate  

Activităţi întreprinse - OBSERVATII 

S-a întocmit planul de m ăsuri şi activităţi pe  
trim.I 	2018; 	au 	fost 	efectuate 	şedinţe 	cu 
lucrătorii din subordine ori de câte ori a fost 

Activităţi pe linie de 
nevoie 	s-au 	prelucrat 	toate 	ordinele 	şi 
instrucţiunile primite de la D.E.P.A.B.D. 	prin 

management D.J.E.P. Galaţi pe bază  de semnătură; s-au 
evaluat activit ăţile desfăşurate în trim.IV 2017; 
s-a participat la toate şedinţele Consiliului Local 
Tecuci .Au fost effectuate un numar de 7 sedinte 
in vederea prelucrarii ordinelor primate pe Iinie 
de 	evidenta 	persoanei 	,stare 	civila 	si 
contabilitate  
Au 	fost 	asigurate 	toate 	condiţiile 	pentru 
primirea documentelor la ghi şeu cu respectarea 
strictă  a metodologiei de lucru; a fost actualizat ă  
baza de date cu documentele primite la ghi şeu 
precum şi cu comunicările de naştere, decese şi 
modificări primite de la primării şi alte servicii 
publice de evidenţă  a persoanelor; s-au efectuat 
un număr de 2051 verific ări în evidenţele locale  
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Activitaţi pe linie de pentru cetăţeni şi alte instituţii respectându-se 
prevederile Legii 677/200 1 	privind protecţia 

evidenţa persoanelor datelor cu caracter personal; au fost întocmite 
situaţiile 	statistice 	lunare, 	trimestriale; 	în 
perioada analizată  au fost eliberate un num ăr de 
4800 cărţi de identitate, 0 cărţi de alegător şi 
260 cărţi provizorii de identitate; au fost luate în  



evidenţă 	406 	persoane 	ca 	urmare 	a  
comunicărilor de naştere primite de la primării 
ş i 	alte 	servicii 	publice 	de 	evidenţă 	a 
persoanelor; 	au 	fost 	luate 	în 	evidenţă 	45 
persoane ca urmare a restabilirii domiciliului în 
România, 9 persoane ca urmare a dobîndirii 
cetăţeniei romane; Ia sfâr şitul trim. IV 2017 
situaţia 	persoanelor 	care 	nu 	au 	solicitat 
eliberarea actului de identitate în termen legal se 
prezintă  astfel: copii ani anteriori - 1348; copii 
an curent - 722; majori ani anteriori - 3095; 
majori an curent - 23 1 1 In perioada analizată  au 
fost efectuate 380 schimb ări de domiciliu şi au 
fost aplicate 160 vize de reşedinţă .Nu  mai avem 
in 	gestiunea 	serviciului 	carti 	de 	alegator 
nedistribuite 

Lucrătorii cu atribuţii pe linie de stare civil ă  au  
fost instruiţi atât în cadrul serviciului nostru cât 
şi la sediul D.J.E.P. Galaţi; au fost efectuate 
veriflcări cu ocazia cererilor de schimbare de 
nume pe cale administrativă, rectificare acte de 
stare civilă, înregistrare tardiv ă  a naşterii; au fost 
înregistrate şi operate comunicările de menţiuni 

3 Activităţi pe linie de de la oficiile de stare civilă  şi D.E.P.A.B.D.; au t 

stare civila fost întocmite 239 acte de naştere acte de 37 
 casatorie şi 138 acte de deces; au fost eliberate 

693 	Certificate de na ştere, 76 certiflcate de 
căsătorie şi 	165 certificate de deces; au fost 
soluţionate 	25 	dosare 	de 	transcriere 	a 
certificatelor de stare civil ă .  
S-au efectuat teste de coeren ţă  împreună  cu 
B.J.A.B.D.E.P. 	Galaţi 	ocazie 	cu 	care 	s-a 
actualizat baza de date şi s-au efectuat ştergeri 
pentru datele care nu aparţin de formaţiunea  
noastră; a fost actualizat ă  baza de date cu 

4 
• 

Activităţi pe linie de rapoarte şi alte date specifice 	primite de la 
informatică  B.J.A.B.D.E.P. Galaţi; s-au trimis adrese pentru 

corecţii 	de 	date 	aparţinând 	persoanelor 	cu 
domiciliul în alte formaţiuni.  
Corespondenţa 	a 	fost 	primită, 	înregistrată, 

5 Activităţi pe linie de repartizată  şi expediată  potrivit competenţelor; 

secretariat s-a 	terminat 	procesul 	de 	arhivare 	a 
documentelor din anul 2017.  
Au fost actualizate dosarele personale ale tuturor 
angajaţilor; au fost întocmite declara ţii de avere 

A 	 . 	. iictivitaţi pe iinle şi de interese de către angajaţii care au obligaţii 
6  pe această  linie, declaraţii care au fost trimise 

juridica şi resurse forurilor superioare; au fost actualizate fi şele 
umane posturilor pentru personalul din subordine.  

S-au asigurat condi ţiile desfăşurării activităţii 
financiar-contabile; au fost întocmite la termen 
toate situaţiile privind execuţia bugetului de 
venituri şi cheltuieli şi situaţiile efectivelor de 

7 
Activităţi pe linie personal şi a fondului de salarii şi s-au înaintat 

financiar-contabilă  şi spre 	avizare 	şi 	aprobare 	Consiliului 	Local 
administrativ Tecuci; 	s-a 	efectuat 	evidenţa 	cheltuielilor 

conform clasificaţiei bugetare. 

S-au 	adus 	Ia 	cuno ştinţa 	personalului 	toate  

Activităţi privind aspectele privind combaterea corup ţiei şi s-a 

combaterea corup ţiei 
urmărit 	respectarea acestora de c ătre angajaţi; 
trimestrial s-a efectuat instruirea personalului cu 

8 
şi activităţi de privire 	la 	respectarea 	regulilor 	de 	conduită  



prevenire a rutieră  şi au fost prelucrate radiogramele şi 
fenomenului instrucţiunile primite de la D.E.P.A.B.D.. cu 

privire la acest lucru. 

Director Executiv 
S.P.C.L.E.P Tecuci, 

Anghelina J7orel 


