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R A P O R T
privind activitatea de stare civilă desfăşurată pe anul 2011

Activitatea de stare civilă desfăşurată în anul 2011,  la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul 
Ialomiţa,  se prezintă, astfel:

I. S-au întocmit un număr de 51  acte de stare civilă, din care:
- acte de căsătorie: 15, din care transcrieri: 1;
- acte de deces: 36.
Nu s-au întocmit acte de naştere.

II. S-au eliberat un număr total de 88 certificate, din care:
- certificate de naştere; 16;
- certificate de căsătorie: 24;
- certificate de deces: 48.

III. S-au efectuat un număr total de 125 menţiuni, din care:
- menţiuni proprii operate la ex.I: 49;
- comunicări primite şi operate: 29;
- comunicări trimise altor primării: 47;
-  comunicări ce au fost transmise Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 

Ialomiţa: 78.
IV. Nu au fost înregistrate menţiuni de acordare, redobândire sau renunţare la cetăţenie.
V. Nu au fost cazuri de acordare a dispensei de vârstă la căsătorie.
VI. A fost efectuată  rectificarea rubricilor  „numele de familie al soţului”, „date privind 

părinţii soţului – numele de familie al tatălui şi numele de familie al mamei”, „numele după căsătorie 
soţul şi soţia” dunui act  de căsătorie din anul 1962, din registrul pentru acte de căsătorie, exemplarul I 
şi exemplarul II, al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.

VII.  Au fost  transmise,  până la  data  de 5 a  fiecarei  luni  calendaristice,  pentru luna 
anterioară, respectiv în termen de 10 zile de la întocmire, situaţiile lunare centralizatoare, astfel:

-  situaţia actelor de deces  şi a  comunicărilor de  modificări înregistrate,  către 
Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor;

- situaţia actelor de deces, către Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor;
-  situaţia menţiunilor efectuate,  către Direcţia Judeţeană de  Evidenţă a 

Persoanelor;
-  situaţia centralizatoare  lunară a  activităţii de  stare  civilă,  către Direcţia 

Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor;
- situaţia buletinelor statistice de  căsătorie şi deces, către Direcţia Judeţeană de 

Statistică;
-  situaţia privind  căsătoriile mixte  către Direcţia Judeţeană de  Evidenţă a 

Persoanelor;
- situaţia privind mortalitatea şi natalitatea la nivel local.

              VIII.  Au fost eliberate şi transmise la cerere un numar de 11 extrase de pe actele de 
stare civilă pentru uzul organelor de stat.

              IX. La data de  20.07.2011 s-a desfăşurat  verificarea anuală a  întregii activităţi de 
stare civilă desfăşurată în perioada 02.09.2010-20.07.2011, la nivelul comunei Gheorghe Doja, de către 
D.J.Ev.P.Ialomiţa, Serviciul Stare civilă,  prilej cu care nu s-au constatat deficienţe.

Pentru care am încheiat prezentul.

Delegat de stare civilă,
                                                                      Secretar,

                                                                                Praf Monica


