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În considerarea dispoziţiilor Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a
Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, a
Hotărârii Guvernului nr.744 din 03 septembrie 2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat si
Camera Deputaţilor, pentru desfăşurarea în condiţii optime a procesului electoral din data de
06.12.2020, şi asigurarea exercitării dreptului la vot a cetăţenilor, Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a
Judeţului Bihor vă informează cu privire la programul propriu de lucru cu publicul în zilele
premergătoare procesului electoral, precum si al celor 18 servicii publice comunitare locale de
evidenţă a persoanelor, pentru a se rezolva în mod operativ solicitările de emitere a actelor de
identitate a cetăţenilor cu drept de vot, astfel:
 În data de 05.12.2020 între orele 08:00-16:00
 În data de 06.12.2020 între orele 07:00-21:00.
În zilele mai sus menţionate, serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor vor
soluţiona cu prioritate, cererile pentru eliberarea actelor de identitate pentru motivele - deteriorare,
pierdere/furt/distrugere, sau când fotografia din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia
titularului, motive prevăzute de art.19 alin (1) lit. f), g), h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români,
republicată, cu sau fără programare prealabilă telefonică sau on-line.
Totodată, aducem la cunoştinţa celor interesaţi faptul că, actele de identitate emise de
autorităţile publice, care au expirat începând cu data de 01.03.2020, îşi menţin valabilitatea pe toată
perioada stării de urgenţă/alertă, precum şi pe o perioada de 90 de zile de la încetarea acestei
stări.
Pentru informaţii suplimentare, cetăţenii se pot adresa telefonic, prin e-mail sau direct la sediul
Direcţiei judeţene sau serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor de pe raza
judeţului Bihor.
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