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Comunicat de presă 

 

  Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor invită cetăţenii români cu domiciliul 

pe raza judeţului Bihor să intre în legalitate cu actele de identitate.  

In sensul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, 

reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, actele de identitate care se eliberează 

cetățeanului român, în prezent, sunt cartea de identitate şi cartea de identitate provizorie. 

Cetăţenilor români li se eliberează actul de identitate începând cu vârsta  de 14 ani. Cu acesta se 

face dovada identităţii, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reședință a titularului. În 

termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul, însoţit de reprezentantul său 

legal, are obligaţia de a solicita punerea în legalitate cu un act de identitate la serviciul public 

comunitar local de evidenţă a persoanelor pe raza căruia are domiciliul. Cetățenii români 

aflaţi temporar în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate 

împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale 

României din statul respectiv.  

 

În situația cetățenilor români care au domiciliul în România și se află temporar în 

străinătate, depunerea cererii sau, după caz, înmânarea actului de identitate se poate face şi prin 

intermediul altei persoane, pe bază de procură specială autentificată la misiunile diplomatice sau 

oficiile consulare ale României din statul respectiv, în condiţiile stipulate de art. 45 din H.G. nr. 

1375/2006 ce reglementează Norma Metodologică de aplicare unitară a dispoziţiilor legale 

privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români. 

În considerarea prevederilor art. 14, alin. (3) din O.U.G. nr. 97/2005, primul act de 

identitate nu se eliberează pe bază de procură specială. 

În conformitate cu prevederile legale, cetățenii români sunt obligaţi să se prezinte cu 

cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, 

dar nu mai puţin de 15 zile, la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza 

căruia au domiciliul sau reședința, pentru a solicita punerea în legalitate cu un act de identitate.  
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De asemenea, în termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situaţiile reglementate de 

art. 19, alin (1) lit. b)-j), cetăţenii români sunt obligaţi să solicite eliberarea unui nou act de 

identitate, astfel:  

 dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, data ori locul naşterii 

(ex.schimbarea numelui/prenumelui pe cale administrativă, adopţie, schimbarea numelui în urma 

căsătoriei/divorţului) 

 în cazul schimbării domiciliului,  

 în cazul schimbării denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotarii 

imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor, 

 în cazul deteriorării actului de identitate,  

 în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate, 

 în situaţia în care fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia 

titularului, 

 în cazul schimbării sexului,  

 în cazul anulării, 

 în cazul atribuirii unui nou C.N.P. 

 

 

                                                                                  

                  AVIZAT 

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT 

             DUNA SANDOR  

                                                  ÎNTOCMIT  

                                                                   ŞEF SERVICIU EVIDENŢA PERSOANELOR  

                                                                                   BALINT  RAMONA-IRINA       

                    

 

     

         REDACTAT 

Consilier superior GROZA MĂRIUCA                                                                            

 

 

 


