
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR 
 
 
 
 
 
 In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului 
nr.97\14.07.2005 privind evidenta,domiciliul,resedinta si actele de identitate ale 
cetatenilor romani sunt necesare urmatoarele documente: 
 In cazul preschimbarilor,expirarii,schimbarii domiciliului,schimbarii 
numelui, deteriorarii actelor de identitate: 

- actul de identitate detinut anterior; 
- certificatele de stare civila (nastere si casatorie ) – original si copie; 
- hotărâre de divorţ definitivă şi irevocabilă – original şi copie; 
- certificate deces – original şi copie (dacă este cazul); 
- dovada domiciliului care se face prin: 

a) acte incheiate in conditiile de validitate prevazute de legislatia 
romana in vigoare,privind titlul locativ; 

b) declaratia scrisa de primire in spatiu a gazduitorului,insotita de actul 
de proprietate al acestuia,pentru persoanele care solicita 
schimbarea domiciliului la o alta persoane fizica; 

c) documentul eliberat de primarii,din care sa rezulte ca solicitantul 
figureaza inscris in Registrul agricol,pentru mediul rural. 

- chitanta privind contravaloarea cartii de identitate. 
 
In cazul actelor de identitate pierdute,furate sau distruse: 

- certificatele de stare civila (nastere si casatorie) – original si copie; 
- certificate deces – original şi copie (dacă este cazul); 
- dovada domiciliului care se face prin: 

d) acte incheiate in conditiile de validitate prevazute de legislatia 
romana in vigoare,privind titlul locativ; 

e) declaratia scrisa de primire in spatiu a gazduitorului,insotita de actul 
de proprietate al acestuia,pentru persoanele care solicita 
schimbarea domiciliului la o alta persoane fizica; 

f) documentul eliberat de primarii,din care sa rezulte ca solicitantul 
figureaza inscris in Registrul agricol,pentru mediul rural. 

-    un document oficial pentru certificarea identitatii; 
- chitanta privind contravaloarea cartii de identitate. 
 
In cazul minorilor: 
Minorii vor fi însoţiţi de unul dintre părinţi sau după caz de 
reprezentantul legal 

- certificatul de nastere – original si copie; 
- certificatul de căsătorie al părinţilor original şi copie; 
- hotarâre de divorţ sau incredinţare a minorului original şi copie; 
- actul de identitate al unuia dintre părinţi; 
- dovada domiciliului care se face prin: 

g) acte incheiate in conditiile de validitate prevazute de legislatia 
romana in vigoare,privind titlul locativ; 



h) declaratia scrisa de primire in spatiu a gazduitorului,insotita de actul 
de proprietate al acestuia,pentru persoanele care solicita 
schimbarea domiciliului la o alta persoane fizica; 

i) documentul eliberat de primarii,din care sa rezulte domiciliul 
solicitantului din Registrul agricol. 

- chitanta privind contravaloarea cartii de identitate. 
 
 

Cartea de identitate provizorie se elibereaza in urmatoarele cazuri: 
- cand persoana fizica nu poseda toate documentele necesare pentru 

eliberarea cartii de identitate; 
- in cazul cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate,care locuiesc 

temporar in Romanaia; 
Documentele necesare: 

- certificate de naştere şi căsătorie original şi copie; 
- hotărîre de divorţ original şi copie; 
- dovada adresei de domiciliu; 
- trei fotografii color de dată recentă marimea ¾,avînd la bază o bandă 

albă de 7mm; 
- chitanţă reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorie; 
 
 

Pentru stabilirea resedintei sunt necesare urmatoarele 
documente: 

-     actul de identitate; 
j) acte incheiate in conditiile de validitate prevazute de legislatia 

romana in vigoare,privind titlul locativ; 
k) acordul de primire in spatiu a gazduitorului,insotit de actul de 

proprietate al acestuia,pentru persoanele care solicita stabilirea 
reşedinţei la o alta persoană fizică; 

l) documentul eliberat de primarii,din care sa rezulte adresa de 
reşedinţă  din Registrul agricol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


