ANUNT
DIRECTIA JUDETEANA A PERSOANELOR CLUJ
SERVICIUL EVIDENTA POPULATIEI
PRIMĂRIA COMUNEI APAHIDA JUD. CLUJ
VALABIL PENTRU 14 NOIEMBRIE 2017 ora 9.30 ..

Documentele necesare eliberarii actului de identitate se depun   la P
 rimaria Apahida, strada
Libertatii nr. 122.) -Casa de Casatorii Apahida .
Confirmăm prezenţa staţiei mobile de preluare a imaginilor cetăţenilor şi cererilor de eliberare a
actelor de identitate, în data de 14.11.2017, începând cu ora 9.30.
Despre derularea activităţii au fost informate şi organele de poliţie cu atribuţii pe raza comunei
Apahida.
Pentru o bună desfăşurare a activităţii amintite mai sus, avem nevoie de o încăpere în care să ne
desfăşurăm activitatea, sprijinul lucrătorilor de Poliţie, eliberarea adeverinţelor din Registrul Agricol,
precum şi de servicii de copiere tip xerox.
De asemenea avem rugămintea să aducep la cunoştinţa tuturor cetăţenilor interesap, prin toate
mijloacele posibile (ex. afişare în locurile publice a unor anunţuri, informare prin intermediul
poliţiştilor de ordine publică, a preoţilor ia slujbele săptămânale, informare prin intermediul factorilor
poştali, informare prin Intermediul consilierilor locali responsabili pe satele arondate, prin intermediul
reprezentanţilor romilor, etc.) a datei şi locului unde se va desfăşura activitatea precizată mai sus,
precum şt documentele necesare eliberării cărţilor de identitate.
în acest sens la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de
reprezentantul său legai sau de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub
autoritatea serviciului public de asistenţă socială ori de persoana căreia i-a fost încredinţat în
plasament, are obligaţia să solicite, în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 arii, eliberarea
cărţii de identitate, prezentând următoarele documente:
- cererea semnată de minor şi de părinte sau reprezentantul legal;
- certificatul de naştere, original şi copie xerox;
- actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal;
- documentul cu care părintele face dovada adresei de domiciliu, original şi copie xerox (contract de
vânzare - cumpărare a unul imobil, încheiat în forma autentică, titlul de proprietate, extras de carte
funciară - a cărei vechime să nu depăşească 30 de zile, certificat de moştenitor, contract de
închiriere înregistrat la finanţele publice sau încheiat în formă autentică, contract de comodat
încheiat în formă autentică, documentul eliberat de primării - după modelul deţinut, din care să
rezulte că solicitantul sau după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol, alt
document care constituie titlu locativ conform legislaţiei actuale în vigoare);
- certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecătorească, definitivă şi
irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, original şi copie xerox;
- 7 (ei contravaloarea cărţii de identitate

Se pot prezenta pentru eliberarea cărţilor de identitate si persoanele care se regăsesc în una din
următoarele situaţii;
- expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi.
preschimbat;
- dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data ori locul naşterii:
- în cazul schimbării domiciliului;
- în cazul schimbării, denumirii sau a rangului localităţilor şl străzilor, al renumerotării Imobilelor sau
rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;
- în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;
- în cazul deteriorării actului de identitate;
- în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
- când fotografia din cartea de identitate nu mal corespunde cu fizionomia titularului;
- în cazul schimbării sexului;
- în cazul anulării;
- pentru preschimbarea buletinelor de identitate.
în termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situaţiile prevăzute mai sus, sau cu cel mult 180
de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puţin de 15
zile, titularul sau reprezentantul legal al acestuia are obligaţia să solicite eliberarea unei noi cărţi de
identitate, prezentând cererea pentru eliberarea actului de identitate, care va fi însoţită de
următoarele documente:
- actul de identitate;
- certificatul de naştere, original şi copie xerox;
- certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi
copie xerox;
- hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, original şl copie xerox;
- certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi
copie xerox;
- certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original şi copie xerox;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face
dovada adresei de reşedinţă, original şi copie xerox (contract de vânzare -cumpărare a unui imobil,
încheiat în formă autentică, titlul de proprietate, extras de carte funciară - a cărei vechime să nu
depăşească 30 de zile, certificat de moştenitor, contract de închiriere înregistrat la Administraţia
Financiară sau încheiat în formă autentică, contract de comodat încheiat în formă autentică,
documentul eliberat de primării - după modelul deţinut, din care să rezulte că solicitantul sau, după
caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol, alt document care constituie titlu
locativ conform legislaţiei actuale în vigoare);
- 7 lei contravaloarea cărţii de Identitate

Totodată avem rugămintea să informaţi cetăţenii despre necesitatea ca certificatele de stare civilă
precum şl celelalte documente necesare eliberării actelor de Identitate, să fie lizibile astfel încât
informaţiile cuprinse de acestea să nu ducă la nici o confuzie (în cazul celor degradate se va solicita
emiterea de duplicate).

