ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
DIRECŢIA DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR A JUDEŢULUI BIHOR
COMPARTIMENTUL SECRETARIAT-RELAŢII PUBLICE
Nr de înregistrare ............................. din data de ...............................
Dosar de arhivare ..................
Exemplar nr. ......

APROB
DIRECTOR EXECUTIV
Marcel IOVA
COMUNICAT DE PRESĂ
În contextul organizării şi desfăşurării în condiţii optime a proceselor electorale din data de
25.05.2014, precum şi în vederea asigurării exercitării dreptului de vot, Direcţia de Evidenţă a
Persoanelor a Judeţului Bihor informează cetăţenii cu privire la cazurile în care se eliberează un nou
act de identitate, aşa cum sunt ele enumerate limitativ la art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 97/2005 – privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor
români, republicată şi actualizată, respectiv:
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.
Pentru situaţiile când solicitantul nu poate prezenta toate documentele necesare eliberării unei
cărţi de identitate, la art. 20 din O.U.G. nr. 97/2005, republicată şi actualizată, este prevăzută
posibilitatea obţinerii unei cărţi de identitate provizorii, al cărei termen de valabilitate poate fi cuprins
între o lună şi un an de zile.
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.
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