IN SPRIJINUL CETATENILOR
Serviciul Public Local de Evidenta a Persoanelor Onesti,

adreseaza
onestenilor si locuitorilor comunelor arondate, invitatia sa-~i verifice termenul de
valabilitate al actului de identitate detinut,
in cazul in care actul de identitate este expirat sau deterioratldistrus, ori
exista cetateni cu varsta mai mare de 14 ani care nu detin un acte de identitate, ii
informam ~i pe aceasta cale, ca in conformitate cu OUG 97/2005, cetatenii au
obligat@ sa se prezinte la serviciile publice comunitare locale de evidenta a
persoanelor de la locul de domiciliu sau resedinta, in vederea obtinerf unui nou
act de identitate,
Astfel, pentru eliberarea sau preschimbarea
necesare urmatoarele documente :

unei carti de identitate sunt

•
•
•

actul de identitate expiratldeterioratldistrus;
certificat de nastere, orginal ~i copie;
certificat de casatorle, in cazul persoanei casatorite sau al sojului
supravietuitor, original ~i copie, dupa caz;
• hotararea de divert dupa caz, definitiva si irevocabila, original ~i copie;
• certificatul de deces dupa caz al sotului/sotiei, orginal ~i copie;
• certificatele de nastere dupa caz ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani,
original ~i copie;
• documentul cu care face dovada adresei de domiciliu, original ~i copie;
• chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate - 7 lei;

Pentru obtinerea ~ii
de identitate provizorii (persoanelor care nu pot
prezenta documentele de mai sus), solicitantul anexeaza cererii pentru eliberarea
actului de identitate, documentele pe care Ie poate prezenta pentru a face dovada
numelui, starii civile, cetateniei rornane, a adresei de domiciliu, trei fotografii
rnarirnea % cm, avand la baza 0 banda alba de 7 mm precum ~i chitanta
reprezentand contravaloarea cartii de identitate provizorii in valoare de 1leu.

Informeaza,

SERVICIULUI DE EVIDENTA A PERSOANELOR ONE$TI

ANUNT IMPORTANT

In lunile iunie-iulie-august-septembrie

2018 activitatea

de primiri

cereri

si eliberari

pasapoarte va fi efectuata doar la sediul SPCEEPS BACAu din municipiul Bacau, str. H. Coanda,
nr.2.
Mentionam

ca

aveti

posibilitatea

de

a

va

www.epasapoarte.ro
sau
www.bc.prefectura.mai.

gov.ro sectiunea PA~APOAR TE.

programa

on-line

accesand

site-ul

