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Uniunea Salvați România a fost fondată în 2016, având ca scop promovarea 
transparenței, militând pentru dreptate și luptându-se constant pentru 
combaterea corupției și respectarea intereselor cetățenilor României. 

Din septembrie 2018, și vocea sânpetrenilor se aude mai tare, odată cu înființarea 
filialei USR Sânpetru. Despre noi? Locuim în Sânpetru, ne ducem traiul într-un 
mod onest, ne iubim comuna și vrem ca ea să se dezvolte direct proporțional 
cu bugetul generos pe care îl are la dispoziție. 

Știm că lucrurile pot fi mult mai bune de atât și luptăm pentru asta. De aceea, avem 
nevoie și de tine. Implica-te: vino să ne cunoaștem și, dacă simți că te regăsești 
în scopul și valorile noastre, alătură-te nouă.

Dezvoltă Sânpetrul! 

Hai în USR! 
www.usr.ro/inscriere

www.facebook.com/USRSanpetru



REZOLVĂ-ȚI 
TREBURILE
ÎNTR-UN 
TIMP
MAI 
SCURT

De la trecerea casei pe rol, până la 
eliberarea anumitor acte, lucrurile pe 
care trebuie să le rezolvi se vor 
desfășura mult mai rapid decât în 
Brașov unde aștepți la cozi nesfârșite 
pentru cele mai multe servicii publice. 

ÎMBUNĂTĂȚEȘTE-ȚI 
CALITATEA VIEȚII 
ȘI INFRASTRUCTURA

Asigură-te că taxele sunt transferate acolo unde locuiești. Un buget mai mare în 
fondurile administrației locale poate asigura, implicit, un grad mai mare de 
bunăstare prin investiții în localitatea ta. Și tu poți contribui la dezvoltarea 
comunei.

VOTEAZĂ 
CUM SIMȚI, 
ACOLO UNDE
CONTEAZĂ 
PENTRU  TINE

Poate că mare parte din ziua ta se 
petrece în afara comunei, însă la 
întoarcerea acasă meriți tot confortul 
de care ai nevoie. Interesează-te dacă 
proiectele administrației locale se 
potrivesc nevoilor tale și implică-te 
activ în asta, prin votul tău. Asigură-te 
că poți vota local și fă-ți vocea 
auzită!

NU-I LĂSA PE ALȚII SĂ DECIDĂ 
PENTRU TINE!

TE-AM CONVINS? 
IATĂ ACTELE DE CARE AI NEVOIE:

 cerere pentru eliberarea actului de identitate;
 actul de identitate și cartea de alegător, după caz;
 certificatul de naștere și certificatul de căsătorie, după caz, original și copie;
 certificatul/hotărârea de divorț, după caz, original și copie;
 certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, 
original și copie;
 certificatele de naștere ale copiilor cu vârstă mai mică de 14 ani, original și copie;
 documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu și, după caz, cel cu care se face 
dovada adresei de reședință,  original și copie;
 chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate

Actele se depun la Primăria Brașov, pe Bd. Eroilor nr. 8, iar programul de 
lucru este următorul:

Luni - Miercuri                 08:30-14:30 

Joi                                        08:30-13:30 și 14:00-18:00 

Vineri                         08:30-13:00 

Nu pierde timpul la coadă! Fă-ți programare ONLINE.

www.extranet.brasovcity.ro/EvidentaPersoanelor/Programare.aspx


