ATRIBUŢIILE SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE
EVIDENŢĂ A PERSOANELOR PIATRA NEAMŢ
Serviciul public comunitar local are următoarele atribuţii
principale:
a) întocmeşte, ţine evidenţa şi eliberează certificatele de stare civilă;
b) înregistrează actele şi faptele de stare civilă, precum şi menţiunile şi
modificările intervenite în statutul civil, în domiciliul şi reşedinţa persoanei,
în condiţiile legii;
c) întocmeşte şi păstrează registrele de stare civilă, în condiţiile legii;
d) întocmeşte, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de
stare civilă şi orice menţiuni efectuate pe actele de stare civilă, în condiţiile
legii;
e) actualizează registrul Naţional de Evidenţa a Persoanelor cu datele de
identificare şi adresele cetăţenilor care au domiciliul sau reşedinţa pe raza de
competenţă teritorială a serviciului public comunitar;
f) utilizează şi valorifică Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor;
g) furnizează, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a
populaţiei, denumit în continuare S.N.I.E.P., date necesare pentru
actualizarea Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor;
h) furnizează, în condiţiile legii, datele de identificare şi de adresă ale
persoanei către autorităţile şi instituţiile publice centrale, judeţene şi locale,
agenţi economici şi către cetăţeni;
i) primeşte, în sistem de ghişeu unic, cererile şi documentele necesare în
vederea eliberării cărţilor de identitate, cărţilor de alegător şi înaintează lotul
de producţie al actelor de identitate la Biroul Judeţean de Administrare a
Bazelor de Date al judeţului Neamţ;
j) primeşte de la structurile competente cărţile de identitate, cărţile de
alegător, pe care le eliberează solicitanţilor;
k) ţine registrele de evidenţă pentru fiecare categorie de documente
eliberate;
l) constată contravenţiile şi aplică sancţiuni, în condiţiile legii;
m) informează în scris Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Neamţ,
precum şi organele competente să efectueze cercetări, în situaţia în care se
constată săvârşirea unor infracţiuni de fals în legătură cu activitatea
serviciului, conform dispoziţiilor în vigoare;
n) îndeplineşte şi alte atribuţii specifice activităţii de evidenţă a persoanelor
şi stare civilă, reglementate prin acte normative.

