ATENŢIE CETĂŢENI
VERIFICAŢI VALABILITATEA ACTELOR DE
IDENTITATE !
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor
Oneşti, atrage atenţia fiecărui cetăţean cu drept de vot, să îşi verifice
termenul de valabilitate al actului de identitate deţinut.
Alegătorul trebuie să fie deţinător al unui act de identitate valabil,
eliberat în condiţiile legii (carte de identitate, carte de identitate provizorie
sau buletin de identitate).
În cazul în care acesta este expirat, deteriorat, pierdut sau furat
trebuie să se prezinte de urgenţă la serviciul public comunitar local de
evidenţă a persoanelor în vederea obţinerii unui act de identitate valabil.
Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor, a fost adaptat programul
de lucru cu publicul, astfel încât să se rezolve în mod operativ
solicitările privind eliberarea documentelor de identitate persoanelor cu
drept de vot, după cum urmează:

Sâmbătă - 24. 05. 2014, între orele 8 – 16;
Duminică - 25. 05. 2014, între orele 8 – 21.
Vă informăm că actul de identitate se eliberează de către serviciul
public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau
reşedinţă a persoanei fizice, pe baza cererii scrise a acesteia şi a
documentelor prevăzute de lege.

Astfel, pentru eliberarea sau preschimbarea unei cărţi de
identitate sunt necesare următoarele :
•
•
•
•

actul de identitate expirat;
certificat de naştere, orginal şi copie;
certificat de căsătorie, în cazul persoanei căsătorite sau al soţului
supravieţuitor, original şi copie, după caz;
hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, original şi copie,
după caz ;

•
•
•

•
•

certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedată, în cazul
soţului supravieţuitor, orginal şi copie, după caz;
certificat de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani,
original şi copie, după caz;
documentul cu care face dovada adresei de domiciliu, precum şi
cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie,
după caz;
chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în
valoare de 7 lei;
chitanţa cu care face dovada achitării, în condiţiile legii, a taxei
extrajudiciare de timbru de 5 lei

Pentru obţinerea carţii de identitate provizorii, persoana fizică
anexează cererii pentru eliberarea actului de identitate, documentele pe care
le poate prezenta pentru a face dovada numelui, stării civile, cetăţeniei
române, a adresei de domiciliu, trei fotografii mărimea ¾ cm, având la
bază o bandă albă de 7 mm precum şi chitanţele reprezentând
contravaloarea cărţii de identitate provizorii în valoare de 1 leu şi a
taxei extrajudiciare de timbru de 5 lei.

Informează,
Şeful Serviciului
Consilier. Gelu - Lucian DIACONU

