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Actul de identitate este documentul care se eliberează cetăţeanului român pentru a dovedi
identitatea, cetăţenia şi domiciliul, necesar la valorificarea drepturilor şi obligaţiilor prevăzute de
Constituţie, precum şi în celelalte legi şi acte normative.
Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor invită cetăţenii cu domiciliul pe raza
judeţului Bihor să intre în legalitate cu actele de identitate.
Invitaţia se adresează persoanelor aflate în una din următoarele situaţii:
a) la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;
b) dacă s-a schimbat numele sau prenumele titularului, data ori locul naşterii, iar în cazul
titularului unei cărţi electronice de identitate, şi prenumele părinţilor;
c) în cazul schimbării domiciliului;
d) în cazul schimbării denumirii sau rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor
sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau al 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 imaginea facială din actul de identitate nu mai corespunde cu fizonomia titularului;
i) în cazul schimbării sexului;
j) în cazul anulării;
k) pentru preschimbarea actelor de identitate care nu se mai emit, dar sunt valabile.
Prin prezentarea în termenul legal la sediile serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a
persoanelor de la locul de domiciliu al persoanei fizice interesate, se evită atât aglomeraţia la ghişee,
cât şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale prevăzute la art.43 din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor
români
La sediile serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor de la locul de
domiciliu al persoanei fizice interesate se pot solicita toate informaţiile necesare în vederea obţinerii
actului de identitate.

ÎNTOCMIT
Cons.superior Măriuca GROZA

DIRECTOR ADJUNCT
DUNA Sandor

Oradea, Str. Dunărea nr. 2, cod poştal 410.027, Tel: (0040)359-804.407, Fax: (0040)359-416.609
www.djepbihor.ro, e-mail: relatii_publice@djepbihor.ro
Pagina 1 din 1

