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În contextul asigurării condiţiilor optime pentru desfăşurarea procesului electoral din data de
06.12.2020, în vederea cunoaşterii, promovării şi valorificării drepturilor cetăţenilor, Direcţia de
Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor face cunoscute următoarele aspecte de interes:

În conformitate cu dispoziţiile coroborate ale art. 4, alin. (5) din Legea nr. 55/15.05.2020,
referitoare la menţinerea pe toată perioada stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile
de la încetarea acestei stări, a valabilităţii documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice
şi ale prevederilor Deciziei Biroului Electoral Central nr. 35 din data de 15.10.2020, alegătorul care
deţine un act de identitate din cele prevăzute la art. 83, alin. (1)-(3) din Legea nr. 208/2015 privind
alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, al cărui termen de valabilitate ar fi expirat în perioada
01 martie-06 decembrie 2020, îşi poate exercita dreptul de vot la alegerile pentru Senat şi Camera
Deputaţilor din data de 06 decembrie 2020 în baza acestui document.
În situaţiile în care se modifică informaţii din cuprinsul actului de identitate, informaţii din
categoria schimbării domiciliului, modificării numelui sau prenumelui titularului, datei ori locului
naşterii, în cazul atribuirii unui nou cod numeric personal, schimbării sexului, anulării actului de
identitate, schimbării denumirii sau rangului localităţilor şi străzilor, al înfiinţării localităţilor sau
străzilor, în situaţia în care imaginea facială din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia
titularului actului, respectiv în situaţia în care actul de identitate este furat, pierdut, distrus,
deteriorat, titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat să solicite eliberarea unui nou act
de identitate la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor ce arondează localitatea
de domiciliu, în condiţiile prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind
evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.
În baza prevederilor art.58 din H.G. nr.1375/2006, documentele necesare emiterii unui nou act
de identitate sunt:
 certificatul de naştere, original şi copie;
 certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original
şi copie;
 hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;
 certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor,
original şi copie;
 certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original şi copie;
 documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
 chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate – 7 lei.
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