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COMUNICAT 

Acţiune cu staţia mobilă 

a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Cluj în comuna Feleacu 
 

 

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Cluj dă curs solicitării Primăriei comunei Feleacu cu 

privire la deplasarea cu stația mobilă în vederea preluării documentelor şi fotografiei pentru întocmirea 

cărţilor de identitate la sediul primăriei.  

În acest context 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 miercuri, 15 martie 2023 în localitatea Feleacu, 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 Anexa nr. 1 a Hotărârii 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 .”  

Acest demers contribuie la punerea în legalitate a tuturor locuitorilor comunei în termen cât mai 

scurt, în conformitate cu principiile evidenței și a legislației în vigoare.   

Pentru a veni în sprijinul cetățenilor cererile se vor prelua pentru toate situațiile prevăzute de lege 

în ceea ce privește schimbarea actului de identitate, eliberarea primului act de identitate la împlinirea 

vârstei de 14 ani, respectiv înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței.   
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 Cererile pentru eliberarea cărții de identitate și pentru înscrierea în actul de identitate a 

mențiunii privind stabilirea reședinței vor fi preluate miercuri, 15 martie 2023, începând cu ora 

09.00 la sediul Primăriei comunei Feleacu, judeţul Cluj. 

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. 

 Această colaborare aduce mai multe beneficii atât  cetățenilor cât și instituțiilor angrenate, printre 

care costuri financiare reduse pentru cetățeni, deservirea persoanelor cu probleme de sănătate care 

îngreunează deplasarea lor la sediul instituției noastre, reducerea în foarte mare măsură a posibilității 

respingerii solicitărilor din varii motive care pot fi soluționate datorită proximității de casă și de 

autoritățile responsabile cu emiterea dovezii adresei de domiciliu și ale certificatelor de stare civilă, după 

caz. Derulând această acțiune cu stația mobilă la sediul Primăriei coumnei Feleacu, Direcția Județeană de 

Evidență a Persoanelor Cluj se asigură că serviciul de preluare a cererilor, la sediul direcției,  pentru 

eliberarea cărților de identitate se desfășoară în condiții bune, evitând supraaglomerarea serviciului de 

evidență.   

 

 

 

Cu respect,      

DIRECTOR EXECUTIV 

CLAUDIA-MARIA GREȚA 

  

 
  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit/redactat: consilier Kasza Izabella 
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