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Dosar de arhivare

Exemplar nr. 1
Persoana de contact - Responsabil Relatii cu Publicul Monica Ignat 0740140090

Pentru publicare ziare locale Crisana, Bihari Naplo, Jurnal Bihorean

APROB,

COMUNICAT DE PRESA

Prima eliberare a carpi'de identitate ta 14 ani

Directia de Evidenta a Persoanelor a judo Bihor reaminteste cetatenilor ca au obligatia
sa solicite serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor eliberarea unei noi carti
de identitate eu eel mult l80 de zile inainte de expirarea termenului de va1abifitate a actului de
identitate $i cu 15 zile de la producerea unor modificari in celelalte cazuri prevazute de lege,
conform O.U.G nr. 97 diu 2005, art, 19, alin. 2 $I 3. privind Evidenta, Domiciliul, Resedinta si
Actele de Identitate ale Cetatenilor Romani.

Astfel, in cazul minorilor.termenul in care sunt obligatio sa se prezinte la sediul
serviciului comunitar local de evidenta pentru eliberarea cartii de identitate este de 15 zile de
la implinirea virstei de 14 ani.

In aceasta situatie, minorul se prezinta la ghiseul serviciului public comunitar de
evidenta a persoanelor, insotit de unul dintre parinti sau, dupa caz, de reprezentantul sau legal,
de persoana desemnata din cadruT centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public
de asistenta sociala sau de persoana careia i-a fost incredintat in plasament, pentru a solicita
eliberarea actului .de identitate.



Documente necesare:

• cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnata atat de minor, cat si de
parinte/reprezentant legal;

• ·rertiflcatul de na~tefe, @figinal,~ eopie;
• actul de identitate al unuia dintre pro-inti sau al reprezentantului legal;
• documentul cu care parintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu,

original ~icopie;
• certificatul de casatorie al parintilor sau, dupa caz, hotararea judecatoreasca, definitiva

si irevocabila, ill cazul in care parintii sunt divortati, original ~i copie;
• chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate - 7 ron.
• taxa de timbru- 4 ron.

Pentru minorul care, desi a fost incredintat prin hotarare judecatoreasca unuia dintre
parinti, locuieste statomic la celalalt parinte, se solicita declaratia de consimtamant a
parinrelui caruia i-a fost 1ncredintat din care sa rezurte ca este de acord ca In aemt de, ,
identitate al minorului sa fie inscrisa adresa la care acesta locuieste statomic.

Declaratia prevazuta mai sus, poate fi data la ghiseu, in prezenta personalului
serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor, iar in situatiile in care parintele
.JlU se poate psezeatala ghi~, -dedaratia trebuie autenti-:fieata1a-l!lQ~rul flabli~ sas, dupa eaz,
la misiunea diplomatica a Romaniei din statul in care acesta se afla,

Intocmit, AVIZAT,
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