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În vederea eficientizării activităţilor pentru punerea în legalitate a cetăţenilor cu
acte de identitate, Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Jud. Bihor face apel către toţi
cetăţenii de a-și verifica periodic termenul de valabilitate al actelor de identitate, pentru
evitarea situaţiilor neplăcute în care pot deveni contravenienţi la prevederile legii.
Întrucât cetăţeanului român îi revine obligaţia de a deţine un act de identitate
valabil, acesta va solicita Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor
de la locul de domiciliu eliberarea unui act de identitate, după cum urmează:
 minorul, însoţit de unul dintre părinţi sau de reprezentantul său legal, va depune
cererea și documentele prevăzute de lege în termen de 15 zile de la împlinirea
vârstei de 14 ani;
 persoana al cărui act de identitate urmează să expire, va depune cererea cu minim
15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al actului de identitate, dar
nu mai mult de 180 de zile.
Totodată, aducem la cunoştinţa persoanelor interesate faptul că, până la eliberarea
noului act de identitate, titularului i se poate lăsa în posesie actul de identitate pe care îl
deţine, dacă acesta este în termen de valabilitate, dacă nu este nul ca urmare a
schimbării numelui sau prenumelui, ori dacă nu este deteriorat sau anulat, urmând să-l
predea la primirea noului document.
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Dacă persoanele solicită eliberarea unei dovezi care să ateste faptul că cel în
cauză a depus documentele pentru eliberarea actului de identitate, prin grija Serviciului
Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor i se va elibera o astfel de dovadă.
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