
Primăria Mun. Piatra Neamţ, S.P.C.L.E.P. Piatra Neamţ 

Birou Stare Civilă Piatra Neamţ 

 

ANUNŢ IMPORTANT 

Transcriere certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor 

multilingve ale actelor de stare civilă pentru cetăţenii care au 

redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română şi care 

nu au avut niciodată domiciliul în România  
 

 Având în vedere: 

- număr mare de dosare transcriere depuse până în prezent; 

- numărul mare de persoane care se adresează în continuare serviciului 

nostru pentru depunerea solicitărilor de acest tip; 

- pentru a asigura accesul tuturor cetăţenilor la serviciile instituţiei 

indiferent de domiciliul/reşedinţa acestora (din ţară sau din străinătate); 

- pentru a asigura soluţionarea lucrărilor specifice în termenul legal cu 

personalul existent în acest moment în cadrul Biroului de Stare Civilă,  

vă informăm că începând cu data de 02.03.2018 vom asigura următorul 

programul de lucru cu publicul pentru soluţionarea acestui tip de 

solicitări după cum urmează: 

1. Pentru depunerea cererilor de transcriere la ghişeul de primiri 

documente nr. 1 din incinta Mall Forum Center , nivel 2  se va asigura 

program miercuri, începând cu ora 08.30 şi se vor primi 20 dosare. 

 Bonurile vor fi distribuite începând cu ora 08.00 la intrarea în Mall 

Forum Center dinspre Poliţia Mun. Piatra Neamţ. 

2. Pentru eliberări acte cetăţenii se vor prezenta personal sau prin 

împuternicit, vineri, între 13.00 şi 16.00 conform planificării, la Biroul de 

Relaţii cu Publicul al Stării Civile din incinta Primăriei Mun. Piatra 

Neamţ, str. Ştefan cel Mare, nr. 6 – 8. 

 Acest sistem de organizare va funcţiona până la implementarea unui 

sistem de planificare on line pentru depunerea documentelor. 

Vom face public în timp util în presa on line şi pe site-ul Primăriei 

Mun. Piatra Neamţ data de la care se va asigura planificarea on line pentru 

depunere dosare transcriere precum şi alte modificări în organizarea 

acestei activităţi. 

 Vă mulţumim pentru înţelegere!  
 


