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APROB
PREFECT,

GYORGY ERVIN

APROB
PRIMAR,

ANTAL ARPAD ANDRAs

PROTOCOL DE COOPERARE

pentru desfa~urarea in mod unitar a aetivitatilor eomune privind solutionarea
eererilor pentru eliberarea actului de identitate ea urmare a schimbarii domieiliului
din strainatate in Romania ~i realizarii sehimbului de date eu privire la persoanele
aflate in evidenta partilor semnatare, in vederea indeplinirii atributiilor legale ee

revin aeestora

In eonformitate eu prevederile Legii nr.248/2005 privind regimulliberei
eireulatii a eeHitenilor romani in strainatate, eu modifiearile ~i eompletarile ulterioare, ~i ale
normelor metodologiee de aplieare a aeesteia, aprobate prin Hotararea Guvernului
nr.94/2006, Legii nr.II911996 eu privire la aetele de stare eivila, eu modifiearile ~i
eompletarile ulterioare ~i ale Metodologiei eu privire la apliearea unitara a dispozitiilor in
materie de stare eivila aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 64/2011, normelor
metodologiee de aplieare unitara a dispozitiilor legale privind evidenta, domieiliul,
re~edinta ~i aetele de identitate ale eetatenilor romani aprobate prin Hotararea Guvernului
nr.1375/2006, Legii nr.2111991 a eetateniei romane, eu modifiearile ~i eompletarile
ulterioare, Legii nr.677/200 1 pentru proteetia persoanelor eu privire la preluerarea datelor

"" eu earaeter personal ~i libera eireulatie a aeestor date, eu modifiearile ~i eompletarile
ulterioare, :

Institutia Prefectului Judetul COV ASNA reprezentata prin
GYORGY ERVIN - in ealitate de prefect

~l

Consiliul Local al municipiului SFANTU GHEORGHE reprezentat
prin ANTAL ARP AD ANDRAs - in calitate de primar

eolaboreaza in vederea primirii ~i solutionarii eererilor de (re)stabilire a domieiliului in
Romania, in eonformitate eu prevederile legale care reglementeaza aeeasta aetivitate ~i
asigurarii sehimbului de date eu privire la benefieiarii servieiilor publiee care fae obieetul
activitatii partilor semnatare.



A. Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea ~i Evidenta
Pa~apoartelor Simple, din cadrul Institutiei Prefectului judetul Covasna, va avea
unnatoarele obligatii:

1. Sa infonneze Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor
municipiul stantu Gheorghe cu privire la modificarile legislative ~i de procedura care se
refera la activitatile comune partilor;

2. Sa efectueze verificarile ~i mentiunile corespunzatoare in evidente la
primirea cererilor de (re)stabilire a domiciliului in Romania primite de la Serviciul Public
Comunitar Local de Eviden!a a Persoanelor municipiul Sfantu Gheorghe ~i sa transmita
"avizul" in tennenul solicitat;

3. Sa efectueze verificari in evidente la solicitarea celeilalte parti, in timp util,
cu respectarea prevederilor legale

B. Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor din
,-..., cadrul Consiliului Local municipiul Siantu Gheorghe, va avea urmatoarele obligatii:

1. Sa transmita, in timp util, cererile de (re)stabilire a domiciliului in
Romania, conform procedurii de lucru in vigoare, intocmite in acest sens;

2. Sa efectueze verificari in evidente la solicitarea celeilalte parti, in timp util,
cu respectarea prevederilor legale.

Schimbul de date se va face cu respectarea prevederilor Legii nr.67712001
pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ~i libera
citculatie a acestor date, cu modificarile ~i completarile ulterioare.
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