Campania ,,Prioritate la identitate!” 2018
Instituţia noastră va demara în perioada aprilie-iunie 2018 ediţia a VIII-a a
Campaniei ,,PRIORITATE LA IDENTITATE!,, ce are drept scop punerea în legalitate pe
linie de evidenţă a persoanelor şi stare civilă a cetăţenilor din comunele arondate: Hărău,
Vețel, Brănișca, Certeju de Sus.
În perioada aprilie-iunie 2018 ne vom deplasa cu stația mobilă, conform planificării
publicate mai jos, în fiecare din cele 4 comune arondate serviciului nostru de evidență pentru
a prelua cererile și documentele necesare în vederea eliberării actelor de identitate şi a
certificatelor de stare civilă pierdute sau deteriorate.
Campania se adresează cetățenilor care:
-au actul de identitate expirat sau urmează să le expire în următoarele 6 luni;
-au împlinit 14 ani şi nu au act de identitate;
-au actul de identitate pierdut, furat, deteriorat;
-şi–au schimbat domiciliul sau au alt număr la casă;
-s-au căsătorit/au divorţat/schimbat numele şi nu au preschimbat actul de identitate;
-au certificate de stare civilă tip vechi/pierdute/deteriorate;
-au buletin tip vechi şi doresc carte de identitate.

În acest fel persoanele în cauză nu mai sunt nevoite să se deplaseze în municipiul Deva
pentru obţinerea actului de identitate, deoarece inclusiv înmânarea actului de identitate se va
face în comuna de domiciliu prin intermediul agenților de la posturile de poliţie.
Beneficiari ai acestor servicii sunt şi cetăţenii români de etnie rromă care se regăsesc în
una din situaţiile sus-menţionate.
Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor ce se impun în această acțiune a Campaniei
,,Prioritate la identitate!,,etapă premergătoare întocmirii cărţii de identitate (de preluare a
imaginilor, a cererilor şi a documentelor necesare), funcționarii Serviciului de Evidenta
Persoanelor Deva, solicită și sprijinul lucrătorilor din cadrul primăriilor (Registrul Agricol) şi
a lucrătorilor de ordine publică din cadrul Posturilor de Poliție.
Actiunea Campaniei ,,Prioritate la identitate!,, se derulează în conformitate cu prevederile
art.51 din Hotărârea Guvernului. nr.1375/2006 pentru activităţi ce vin în sprijinul cetăţenilor
netransportabili sau internaţi în instituţii de ocrotire socială, ori care locuiesc la distanţe mari
de sediile Serviciilor Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor.
Campania ,,Prioritate la identitate!,,se desfăşoară și în sprijinul cetățenilor cărora starea
sănătăţii sau posibilităţile materiale nu le permit să se prezinte la ghişeul Serviciului de
Evidență Deva pentru obţinerea actelor de identitate, contribuind astfel la reducerea riscului
de marginalizare socială a acestor categorii de persoane defavorizate.
PLANIFICARE CAMPANIE "PRIORITATE LA IDENTITATE" aprilie-iunie 2018
Comuna
Data
Ora*
1
VEȚEL
12.04.2018
10:00
2
BRĂNIȘCA
19.04.2018
10:00
3
CERTEJU DE SUS
26.04.2018
10:00
4
HĂRĂU
03.05.2018
10:00
5
VEȚEL
10.05.2018
10:00
6
BRĂNIȘCA
17.05.2018
10:00
7
CERTEJU DE SUS
24.05.2018
10:00
8
HĂRĂU
07.06.2018
10:00
9
VEȚEL
14.06.2018
10:00
10
BRĂNIȘCA
21.06.2018
10:00
11
CERTEJU DE SUS
28.06.2018
10:00

