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Eliberarea primei cărţi de identitate
La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de
reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea
serviciului public de asistenţă socială ori de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, are
obligaţia să solicite, în termen de 15 zile de la data împlinirii vârstei de 14 ani, eliberarea cărţii de
identitate, prezentând la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor (a se citi în
continuare SPCLEP) următoarele documente:
a) cererea pentru eliberarea actului de identitate, potrivit modelului prevăzut în anexa nr.11.
Cererea va fi semnată de minor şi de una dintre persoanele prevăzute la alin. (1) în faţa funcţionrului
de la ghişeul SPCLEP.
b) certificatul de naştere, cu care se face dovada cetăţeniei române, original şi copie;
c) actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal;
d) documentul cu care părintele face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
e) certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecătorească, definitivă şi
irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, original şi copie;
f) chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (se achită la Primăria Oneşti).
În situaţia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se
semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii.
Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească unuia dintre părinţi,
locuieşte statornic la celălalt părinte, se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost
încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă
adresa la care acesta locuieşte statornic. Declaraţia poate fi dată la ghişeu, în prezenţa personalului

serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, iar în situaţiile în care părintele nu se poate
prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la notarul public sau, după caz, la misiunea
diplomatică a României din statul în care acesta se află.
revenire

Eliberarea unei noi cărţi de identitate :
Cazurile de eliberarea unei noi cărţi de identitate sunt :
a) la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;
b) dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, data ori locul naşterii;
c) în cazul schimbării domiciliului;
d) în cazul schimbării denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor
sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;
e) în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;
f) în cazul deteriorării actului de identitate;
g) în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
h) când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
i) în cazul schimbării sexului;
j) în cazul anulării;
k) pentru preschimbarea buletinelor de identitate.
Titularul sau reprezentantul său legal are obligaţia ca cel puţin cu 15 zile înainte de expirarea
termenului de valabilitate a actului de identitate în situaţia a) şi în termen de 15 zile de la producerea
uneia dintre situaţiile b) - k), să solicite serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, pe raza
căruia are domiciliul sau reşedinţa, eliberarea unei noi cărţi de identitate, prezentând următoarele
documente:
a) cererea pentru eliberarea actului de identitate, eliberata la ghişeele serviciului, după modelul
prevăzut în anexa nr. 11 ;
b) actul de identitate, cu excepţia situaţiei de la pct. g) ;
c) certificatul de naştere, original şi copie;
d) certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original
şi copie;
e) hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;
f) certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original
şi copie;
g) certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original şi copie;
h) documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se
face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;

i) chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (se achită la Primăria Oneşti).
Pentru eliberarea unei noi cărţi de identitate, în cazul modificării numelui şi/sau prenumelui
titularului, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, solicitantul prezintă
şi hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza
căruia s-au modificat datele de stare civilă.
Dacă solicitantul face dovada adresei de domiciliu cu declaraţia scrisă de primire în spaţiu a
găzduitorului, sau, după caz, a reprezentantului său legal,

acestea se consemnează pe cererea

pentru eliberarea actului de identitate, în prezenţa personalului serviciului public comunitar de evidenţă
a persoanelor. În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de
evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, respectiv
la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezenţa poliţistului de la
postul de poliţie, pentru mediul rural.
Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care doresc să-şi schimbe domiciliul în România
se prezintă la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pe a cărui rază teritorială este situat
imobilul unde îşi stabilesc domiciliul, unde depun cererea pentru eliberarea actului de identitate ca
urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România, precum şi următoarele:
a) paşaportul românesc valabil sau expirat ori certificatul constatator privind dobândirea cetăţeniei
române, emis de Ministerul Justiţiei sau de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din
străinătate, original şi copie; pentru paşaport sunt necesare fila informatizată şi filele destinate aplicării
vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră, original şi copie; în situaţia în care solicitantul nu poate
face dovada cetăţeniei române, i se eliberează actul de identitate, numai după ce se atestă de către
Direcţia Generală de Paşapoarte, la cererea serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor,
faptul că solicitantul este cetăţean român;
b) actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberate de autorităţile străine, original şi copie; pentru
paşaport sunt necesare copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor
autorităţilor de frontieră;
c) certificatele de stare civilă ( trebuie să fie emise de oficiile de stare civilă române);
d) hotărârile judecătoreşti privind statutul civil al titularului, pronunţate în străinătate şi învestite cu
formulă executorie, se prezintă copii traduse şi legalizate.
Solicitanţii a căror naştere sau căsătorie nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă
române vor solicita transcrierea certificatelor de stare civilă obţinute în străinătate, atât pentru ei, cât şi
pentru copiii minori.
În situaţia în care numai unul dintre părinţi îşi schimbă domiciliul din străinătate în România,
împreună cu copiii minori, este necesar consimţământul celuilalt părinte, dat în formă autentică la
notarul public, sau copia hotărârii judecătoreşti prin care copiii au fost încredinţaţi părintelui care îşi
schimbă domiciliul în România

În cazul pierderii, furtului, deteriorării sau distrugerii actului de identitate, persoana fizică
va prezenta suplimentar următoarele:
a) dovada eliberată de unitatea de poliţie unde a fost reclamat furtul;
b) un document emis de instituţii sau autorităţi publice - paşaport, permis de conducere, legitimaţie
de serviciu, livret militar ori diploma de absolvire a unei instituţii de învăţământ, cu fotografie de dată
recentă - original şi copie;
c) actul de identitate, în cazul deteriorării.
revenire

Eliberarea cărţii de identitate provizorii :
Cartea de identitate provizorie se eliberează în următoarele cazuri:
a) când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate;
b) în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România;
b) la cererea expresă a cetăţenilor care nu mai deţin un act de identitate valabil.
Pentru eliberarea cărţii de identitate provizorii, persoana fizică completează cererea pentru
eliberarea actului de identitate, la care anexează documentele pe care le poate prezenta pentru a face
dovada numelui, stării civile, cetăţeniei române, a adresei de domiciliu, trei fotografii mărimea 3/4 cm,
având la bază o bandă albă de 7 mm, precum şi documentul cu care face dovada achitării, în condiţiile
legii, a taxei reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii.
Cetăţenii români domiciliaţi în străinătate, care doresc să intre în posesia unei cărţi de
identitate provizorii, în care să fie înscrisă reşedinţa din România, unde locuiesc temporar, depun
Cererea pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi
reşedinţa în România (Anexa 18), la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza
căruia au reşedinţa, la care anexează următoarele documente:
a) paşaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetăţean român domiciliat în
străinătate, original şi copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor
autorităţilor de frontieră, precum şi copii ale aceloraşi file ale paşaportului străin pentru situaţia în care
solicitantul a intrat în ţară cu un document de călătorie emis de o autoritate străină;
b) certificatul de naştere şi de căsătorie după caz, eliberate de oficiile de stare civilă române, original
şi copie;
c) hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie
d) dovada adresei de reşedinţă din România;
e) două fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
f) chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii;
revenire

Stabilirea reşedinţei :
Pentru înscrierea menţiunii de stabilire a reşedinţei în actul de identitate, persoana interesată
se adresează serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia locuieşte
temporar, completând în acest sens Cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind
stabilirea reşedinţei ( Anexa 19 ) la care anexează următoarele documente:
a) actul de identitate în care urmează a se înscrie menţiunea de stabilire a reşedinţei;
b) documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;
În situaţia în care solicitantul nu deţine un act privind titlul locativ, încheiat în condiţiile de
validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, găzduitorul sau, după caz, reprezentantul său
legal îşi va exprima consimţământul prin completarea rubricii corespunzătoare din cererea pentru
înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei, în prezenţa personalului
serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, sau printr-o declaraţie dată în faţa poliţistului de
ordine publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al
României din străinătate.
În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a
persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea
diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în faţa poliţistului de ordine publică din
cadrul unităţii de poliţie pe a cărei rază teritorială este situat imobilul.
revenire

Sancţiuni prevăzute de OUG 97 / 2005
Ordonanţa nu prevede posibilitatea plăţii în termen de cel mult 48 de ore a jumătate din
minimul amenzii.

Art.

FAPTA
În cazul minorului care la împlinirea vârstei de 14 ani se află, în condiţiile legii, în centre
specializate aflate sub autoritatea serviciilor publice de asistenţă socială, actul de identitate
se eliberează, prin grija acestor servicii, de către serviciile publice comunitare de evidenţă
a persoanelor din raza teritorială de competenţă.
Titularii actelor de identitate şi autorităţile publice care au în păstrare actele de identitate
ale persoanelor reţinute/arestate sau internate în centre educative, au obliaţia să ia măsuri
pentru a evita deteriorarea, distrugerea, pierderea sau furtul acestora.
Persoana care a găsit sau a intrat în mod fortuit în posesia unui act de identitate, indiferent
cine este titularul acestuia, este obligată să îl depună ori să îl trimită, în termen de 24 de ore,
la cel mai apropiat serviciu public comunitar de evidenţă a persoanelor sau la cea mai
apropiată unitate de poliţie.
Actul de identitate declarat pierdut sau furat, care a fost ulterior găsit de titular, trebuie
predat în termen de 48 de ore la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor unde a
fost declarat evenimentul.
Responsabilul cărţii de imobil are obligaţia să înscrie, pe baza actului de identitate,
persoanele care domiciliază sau au reşedinţa în imobilul respectiv şi să o prezinte, la cerere,
poliţiştilor sau lucrătorilor serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor.
În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, cetăţenii români trebuie să solicite
eliberarea actului de identitate.
Orice modificări, adăugări sau menţiuni, altele decât cele prevăzute de lege, înscrise în actul
de identitate sunt interzise şi atrag nulitatea acestuia.
Titularul sau reprezentantul legal al acestuia, este obligat să solicite eliberarea unui nou
act de identitate în termen de 15 zile de la producerea evenimentelor: schimbare nume,
schimbare domiciliu, schimbare denumire localitate, strada sau renumerotare imobil în
adresa de domiciliu., reatribuire CNP, în cazul deteriorării, pierderii, furtului, distrugerii,
schmbare fizionomie, la schimbarea sexului, sau în cazul anulării actului de identitate.
Cu cel puţin 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate,
titularul sau reprezentantul legal al acestuia are obligaţia să se prezinte la SPCLEP cu
actele necesare eliberării unui nou act de identitate.
Persoanele care îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa sunt obligate să ceară
înscrierea în cartea de imobil la noua locuinţă în termen de 15 zile de la mutare.
Persoanele care locuiesc în imobil sunt obligate să prezinte actul de identitate
responsabilului cărţii de imobil, la solicitarea acestuia, pentru actualizarea cărţii de imobil.
La hoteluri şi în alte locuri de cazare în comun, înscrierea în cartea de imobil se face la
sosire, prin grija proprietarului sau a administratorului acestora, după caz.
Actul de identitate al unei persoane fizice nu poate fi reţinut în afara cazurilor prevăzute de
prezenta OUG.
Este interzisă darea, primirea sau solicitare actului de identitate drept garanţie pentru
prestarea unor servicii, pentru încredinţarea unor bunuri şi valori, pentru plata datoriilor sau în
alte scopuri, de către persoanele neautorizate.
În situaţia în care, din motive obiective, nu poate fi stabilită identitatea persoanelor fizice
internate sau primite spre îngrijire ori găzduire în unităţi de ocrotire/centre de servicii sociale
sau în centre educative, pentru a li se elibera acte de identitate în care se înscrie domiciliul
sau reşedinţa la adresa instituţiei respective, aceste instituţii sunt obligate să anunţe
imediat unitatea de poliţie pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea, care colaborează cu
serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor în vederea stabilirii identităţii lor.
Persoana care găzduieşte o altă persoană, în mod neîntrerupt, pe o perioadă mai mare de
30 de zile, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 31 alin. (2) lit. a) ( persoana care locuieşte
la o altă adresă decât cea de domiciliu, în interesul serviciului sau în scop turistic), are
obligaţia de a anunţa poliţia sau SPCLEP de la locul unde este situat imobilul.
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