CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR JUDEȚEAN DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

ANUNŢ IMPORTANT
Potrivit prevederilor OUG nr. 41/2016, privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul
administrației publice centrale, ce vizează interdicția solicitării copiilor de pe avize sau alte
documente, emise de instituțiile publice, Serviciul Public Județean de Evidență a Persoanelor

Teleorman aduce la cunoștința cetățenilor, următoarele:
În activitatea de soluționare a cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, pe linie de
evidență a persoanelor și de stare civilă, se impune prezentarea documentelor doar în original.
Fotocopierea acestora se va realiza la nivelul instituției la care se depune solicitarea.
În cazul în care solicitantul se află în imposibilitatea de a prezenta în original un aviz sau un
document anterior emis de către instituțiile publice, copiile sau extrasele documentelor vor fi obținute
de la instituțiile emitente, pe cale interinstituțională, de către structura la care s-a depus cererea, în
baza declarației solicitantului privind acordul obținerii acestor documente, situație în care acesta va fi
informat cu privire la posibilitatea prelungirii termenului de soluționare a cererii.
În situația în care, odată cu depunerea cererii, persoanele fizice sau persoanele juridice pun la
dispoziție copii ale avizelor sau documentelor care au fost către instituții publice sau organe de
specialitate ale administrației publice centrale, necesare soluționării cererii, acestea vor fi primite în
acest format, după ce au fost prezentate în original.
Documentele autentificate la notari publici (contracte, acorduri, procuri, certificate etc.),
traduceri legalizate, contractele înregistrate la organele fiscale, documentele emise de alte instituții
decât cele menționate în textul Legii nr. 267/2021 ( cabinete individuale de avocat, cabinete medicale
individuale, instituții medicale etc) și documente emise de autorități străine nu fac obiectul prezentei
legi, acestea urmând a fi prezentate în forma prevăzută de dispozițiile legale speciale incidente fiecărui
domeniu de activitate.
Documentele emise de către misiunile diplomatice și oficiile consulare de carieră ale României
în străinătate se prezintă în original, potrivit dispozițiilor legale.
Dispozițiile legale care fac obiectul modificărilor legislative au în vedere documentele care au
fost deja emise de autorități la solicitarea persoanei îndreptățite.
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