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- Referendum 29 iulie 2012 -

În scopul asigurării condiţiilor necesare desfăşurării optime a Referendumului din data

de 29 iulie 2012, Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor invită cetăţenii cu
domiciliul pe raza judeţului Bihor să intre în legalitate cu actele de identitate.
Conform O.U.G nr.97/2005, republicată în 2011 privind evidenţa, domiciliul,
reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cetăţenii au obligaţia să solicite
serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor eliberarea unei noi cărţi de
identitate cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al acestuia,
dar nu mai puţin de 15 zile şi respectiv în termen de 15 zile de la producerea unor modificări
în celelalte cazuri prevăzute de lege.
Astfel, cazurile în care se poate solicita eliberarea unei noi cărţi de identitate sunt cele
prevăzute de art.19 din O.U.G nr.97 din 2005:
a) la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmeaza a fi preschimbat;
b) daca s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenumele parinţilor, 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 CNP
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 buletinului de identitate.
Toate informaţiile necesare în vederea obţinerii actului de identitate se pot solicita la
sediile serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor care arondează
localitatea de domiciliu al solicitantului.
În scopul rezolvării în mod operativ a tuturor solicitărilor privind eliberarea actelor
de identitate ale persoanelor din judeţ cu drept de vot, Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a
judeţului Bihor şi Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor vor adapta
programul de lucru astfel:
program extins în săptămâna premergătoare desfăşurării referendumului
- 08.00 - 16.00 în data de 28.07.2012
- 08.00 - 20.00 în data de 29.07.2012.
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