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R O M Â N I A 

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR 
DIRECŢIA DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR A JUDEŢULUI BIHOR 

COMPARTIMENTUL SECRETARIAT-RELAŢII PUBLICE 

 

Număr  de înregistrare 13 din 03.05.2016                                             

Dosar de arhivare  

Exemplar unic  

                              

                                   

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

                                                                      APROB 

                                                                                DIRECTOR EXECUTIV 

                                                                           MARCEL IOVA  

 

 

Cetățenii cu domiciliul pe raza jud. Bihor sunt rugați să-şi verifice actele de 

identitate. 

 Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a jud. Bihor face apel către toţi cetăţenii 

pentru a-şi verifica termenul de valabilitate al actelor de identitate, în vederea 

evitării unor situaţii neplăcute în care pot deveni contravenienţi pe linie de evidenţă 

a persoanelor, precum şi a situaţiei în care nu vor putea desfăşura activităţi la 

diferite instituţii ale statului care necesită identificarea persoanei. 

Persoanele care deţin acte de identitate cu termen de valabilitate expirat sau 

a căror documente sunt pierdute, distruse ori deteriorate, vor solicita Serviciului 

Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor la care este arondată localitatea 

de domiciliu, eliberarea unui nou document de identitate. 

Documentele necesare pe care cetăţenii trebuie să le prezinte în susţinerea 

cererii pentru eliberarea actului de identitate, sunt: cererea tip pentru eliberarea 

actului de identitate; certificatul de naştere al solicitantului şi ale copiilor cu vârsta 

mai mică de 14 ani, original şi copie; certificatul de căsătorie/hotărârea de divorţ 

definitivă şi irevocabilă/certificat de divorţ, original și copie; certificatul de deces 

al soției/soţului decedat, original şi copie (după caz); documentul cu care se face 
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dovada adresei de domiciliu, original şi copie; consimţământul proprietarului 

spaţiului de locuit (după caz); chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de 

identitate, respectiv 7 lei şi timbru extrajudiciar în valoare de 5 lei, sau documentul 

cu care se face dovada achitării, în condiţiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru. 

      

 

 

                                                                                  

                                                                                        AVIZAT 

                                            DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT 

                                     DUNA SANDOR  

                                                                   

                                                                          

                                                                        ÎNTOCMIT  

                                                ŞEF SERVICIU EVIDENŢA PERSOANELOR  

                                                               TRIFA ADRIANA MIHAELA                         

 

     

         REDACTAT 

Consilier superior GROZA MĂRIUCA                                                                            

 

 

 


