CONFORM ART. 19 ALIN. 2, LIT a DIN O.U.G. 97/2005, CU
MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE: Cu cel mult 180 de
zile înainte de expirareatermenului de valabilitate al actului de identitate
dar nu mai puțin de 15 zile, persoana fizică în cauză ori reprezentantul
sau legal are obligaţia să solicite serviciului de evidenţa persoanelor
eliberarea unui nou act de identitate.( Sancţiunea contravenţională: 40
lei (ron) - 80 lei (ron) ).
CONFORM ART. 19 ALIN. 2, LITba DIN O.U.G. 97/2005, CU
MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE: În termen de 15
zile de la modificarea numelui, prenumelui titularului, prenumele
parintilor, data sau locul nasterii, ca urmare a casatoriei, divortului sau pe
cale administrativa, persoana fizica in cauza ori reprezentantul sau legal
are obligatia sa solicite serviciului de evidenta a persoanelor eliberarea
unei noi carti de identitate .( Sancţiunea contravenţională: 40 lei (ron) 80 lei (ron) )
DOCUMENTE NECESARE:
● cererea pentru eliberarea actului de identitate; - ANEXA
11 (LISTATĂ FAȚĂ VERSO)
● actul de identitate şi cartea de alegător, după caz;
● certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, după caz, original
şi copie;
● certificatul/hotărârea de divorţ, după caz, original şi copie;
● certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul
soţului supravieţuitor, original şi copie;
● certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani,
original şi copie;
● documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu vezi
Dovada adresa de domiciliu lick aici, original şi copie;
● chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate vezi Taxe
acte de identitate.
În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui
părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării
sexului, se prezintă şi hotărârea judecătorească sau, după caz, actul
administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă
NOTĂ:
DACA SOLICITANTUL NU POATE PREZENTA UNUL SAU MAI MULTE
DIN DOCUMENTELE DE MAI SUS, ATUNCI I SE VA ELIBERA O

CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE - VEZI ACTELE NECESARE
PENTRU CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE.

