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COMUNICAT 

Acţiune cu staţia mobilă a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Cluj în comuna Cămărașu 

 

O echipă de funcționari ai Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Cluj, instituţie publică de 

interes judeţean care funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj, se va deplasa                           

joi, 2 iunie 2022 în localitatea Cămărașu, judeţul Cluj, cu staţia mobilă în vederea preluării 

documentelor şi fotografiei pentru întocmirea cărţilor de identitate, în conformitate cu prevederile 

articolului 50, alin.1, lit. c din Hotărârea Guvernului nr. 295/2021 pentru aprobarea Normelor 

Metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind 

evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru stabilirea 

formei și conținutului actelor de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil: ,, la solicitarea 

instituțiilor sau a persoanelor interesate, serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor, în 

colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, participă la organizarea unor activităţi în teren, 

de preluare a  cererii, a documentelor și informațiilor necesare eliberării actelor de identitate și dovezilor 

de reședință imaginii, folosind echipamentele din dotare, pentru persoanele care locuiesc în localităţi 

izolate sau aflate la distanţe mari de serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor.” 

Cetăţenii de pe raza comunei care au cărţile de identitate expirate sau urmează să expire în 

următoarele 180 de zile, a tinerilor care împlinesc vârsta de 14 ani, a celor aflaţi în alte situaţii care 

impun eliberarea unui nou act de identitate, precum şi cei care solicită viză de reşedinţă, se vor 

prezenta cu toate documentele necesare eliberării cărţii de identitate, începând cu ora 09.00 la sediul 

Primăriei comunei Cămărașu, judeţul Cluj. 

În acest fel, cetățenii în cauză nu mai sunt nevoiți să se deplaseze la sediul Serviciului Public 

Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor la care sunt arondaţi cu domiciliul sau la Direcţia Judeţeană de 

Evidenţă a Persoanelor Cluj pentru obținerea actului de identitate, fiind mai comod și mai puțin costisitor, 

eliminând astfel costurile cu transportul. 

Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor ce se impun în această etapă, premergătoare 

întocmirii cărţii de identitate (de preluare a imaginilor, cererilor şi documentelor necesare), angajaţii 

instituţiei noastre, beneficiază de sprijinul lucrătorilor din cadrul primăriei şi a organelor de poliţie locale. 
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