
ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE  

LA  

PIERDEREA, FURTUL, DISTRUGEREA SAU 

DETERIORAREA  

ACTULUI DE IDENTITATE 

DEŢINUT ANTERIOR 
 

DOCUMENTE NECESARE: 

-  cererea pentru eliberarea cărții de identitate (Anexa 11); 

-  actul de identitate şi cartea de alegător, în cazul deteriorării; 

-  certificatul de naştere, original şi copie; 

-  certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original şi copie; 

-  sentința de divorţ definitivă şi irevocabilă sau certificat de divort, 

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, 

original şi copie; 

- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu    (contract 

de locuinţă ) original şi copie; 

- acordul titularului de contract de locuinţă (pe Anexa 11), în cazul în 

care solicitantul actului de identitate nu este proprietar ; 

- dovada eliberată de unitatea de poliţie unde a fost reclamat furtul, 

dacă este cazul; 

- un document emis de instituţii sau autorităţi publice - paşaport, 

titlu de călătorie, permis de conducere, legitimaţie de serviciu, livret 

militar ori diplomă de absolvire a unei instituţii de învăţământ, cu 

fotografie de dată recentă, original şi copie; 

- chitanţa reprezentând contravaloarea CI – 7 lei achitată la casieria 

Primăriei Municipiului Vulcan ; 

Atenție! Actele de identitate declarate pierdute, distruse sau 

furate sunt nule de drept. 



ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE  

LA  

DOBÂNDIREA/REDOBÂNDIREA 

CETĂŢENIEI ROMÂNE 
 

DOCUMENTE NECESARE: 

- cererea pentru eliberarea cărții de identitate (Anexa 11); 

- certificatul  de cetățenie română eliberat de Ministerul Justiției- 

Autoritatea Națională pentru Cetățenie ori de misiunile diplomatice sau oficiile 

consulare ale României în străinătate, original şi 2 copii; 

-  în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani şi nu sunt înscrişi în 

certificatul constatator care atestă dobândirea cetăţeniei de către unul dintre 

părinţi, aceştia sunt îndrumaţi pentru clarificarea cetăţeniei către Ministerul 

Justiţiei-Autoritatea Națională pentru Cetățenie; 

- certificatele de stare civilă ale solicitantului, naştere şi căsătorie, dacă 

este cazul, precum şi cele ale copiilor săi cu vârsta mai mică de 14 ani, care 

dobândesc cetăţenia română împreună cu părinţii, original şi copie 

(certificatele trebuie să fie eliberate de autorităţile române); 

- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu          

(contract de locuinţă ), original şi copie; 

- un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada 

identităţii, respectiv: paşaport, permis de conducere sau act de identitate 

străin, original şi copie; 

 - chitanţa reprezentând contravaloarea CI- 7 lei   achitată la casieria 

Primăriei Municipiului Vulcan; 

 

La eliberarea actului de identitate, persoana în cauză va preda permisul de 

şedere eliberat de Biroul Imigrari pentru a fi remis structurii emitente 

împreună cu una din copiile certificatului  de  cetățenie eliberat de 

Ministerul Justiţiei ori de Misiunile Diplomatice sau Oficiile Consulare ale 

României în străinătate. 

 

 



ELIBERAREA  

CĂRŢII DE IDENTITATE  

PROVIZORII (CIP) 

 

 

DOCUMENTE NECESARE: 

 

- cererea pentru eliberarea cărții de identitate (Anexa11); 

- 3 fotografii mărimea 3x4 cm cu bandă albă de 7 mm. la bază; 

- documentele pe care solicitantul le poate prezenta: 

o    certificat de naştere în original şi copie ; 

o    certificat de căsătorie în original şi copie ; 

o    sentinţă de divorţ definitiva si irevocabila, certificat de divort 
în original şi copie ; 

o    dovada adresei de domiciliu  
          (contract de locuinţă ) în original şi copie ; 

o actul de identitate , dacă este cazul; 

- chitanţa reprezentând contravaloarea CIP– 1 leu – achitată la 

casieria Primăriei Municipiului Vulcan; 

 

 

 

 

Cartea de identitate provizorie se eliberează NUMAI atunci 

când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare 

pentru eliberarea cărţii de identitate şi în cazul cetăţenilor români 

cu domiciliul în străinătate(CRDS), care locuiesc temporar în 

România. 

 
 



ELIBERAREA  

CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII  

A CETĂŢENILOR ROMÂNI CU 

DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE, 

CARE LOCUIESC 

TEMPORAR ÎN ROMÂNIA (CIP CRDS) 

 
DOCUMENTE NECESARE : 

 

- cererea pentru eliberarea cărții de identitate cetăţenilor români cu 

domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România (Anexa 18) ; 
- paşaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de 

cetăţean român domiciliat  în străinătate, original şi copii ale filei 

informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor 

autorităţilor de frontieră, precum şi copii ale aceloraşi file ale 

paşaportului străin, pentru situaţia în care solicitantul a intrat în ţară cu un 

document de călătorie emis de o autoritate străină; 

- certificatul de naştere, eliberat de oficiile de stare civilă române, 

original si copie ; 

- certificatul de căsătorie/ hotărârea de divorţ definitivă şi 

irevocabilă/ certificatul de divorț, după caz, în original si copie; 

- dovada adresei de reşedinţă din România (contract de locuinţă ) în 

original si copie; 

- trei fotografii mărimea ¾ cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;   

- chitanţa reprezentând contravaloarea CIP– 1 leu –achitată la casieria 

Primăriei Municipiului Vulcan ; 
 

 

 

 



                        ÎNSCRIEREA ÎN  CARTEA DE IDENTITATE 

A MENŢIUNII PRIVIND 

                             STABILIREA REŞEDINŢEI 

 

               DOCUMENTE NECESARE: 

 

- cererea pentru înscrierea în cartea de identitate a menţiunii privind 

stabilirea reşedinţei ( Anexa 19) ; 

- actul de identitate al solicitantului ; 
- documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi 

copie (contract de locuinţă); 

      -declarația proprietarului imobilului pe Anexa 19. 

 

        În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public 

comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate 

fi consemnată la:  

- notarul public din ţară sau din străinătate (tradusa si apostilată); 

- la Misiunea Diplomatică sau Oficiul Consular al României din 

străinătate; 

- în faţa poliţistului de ordine publică din cadrul unităţii de poliţie pe a 

cărei rază teritorială se afla proprietarul imobilului, în cazul în care nu 

există în localitate un notar public; 

 

************************************************** 

IMPORTANT 

              Cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de 

valabilitatea a actului de identitate dar nu mai putin de 15 zile, 

titularul are obligația să solicite eliberarea unui nou act de identitate. 

            În termen de 15 zile de la modificarea datelor de stare civilă 

(casatorie, divort), anularea documentului, schimbarea sexului sau a 

fizionomiei titularul are obligația să solicite eliberarea unui nou act de 

identitate. 



ELIBERAREA CĂRȚII DE IDENTITATE 

 LA  

ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI 
( OBLIGATORIU ÎMPLINIȚI ) 

 

         
DOCUMENTE NECESARE: 

 

- cererea pentru eliberarea  cărții de identitate, semnată în fața 

lucrătorului de la ghișeu- atât de minor, cât şi de părinte/reprezentant legal 

(Anexa 11); 

- certificatul de naştere, în original şi copie; 

- actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului 

legal în original şi copie; 

- documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada 

adresei de domiciliu (contract de locuinţă ), original şi copie; 

- acordul titularului de contract de locuinţă, în cazul în care nici 

unul dintre părinţi nu este proprietar; 
- certificatul de căsătorie al părinţilor, hotărârea judecătorească 

definitivă şi irevocabilă, certificatul de divort în cazul în care părinţii 

sunt divorţaţi sau/și documentul de încredințare al minorului în original şi 

copie; 

- chitanţa reprezentând contravaloarea CI – 7 lei achitată la casieria 

Primăriei Municipiului Vulcan ; 

 

 

 

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul 

Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor, însoţit de unul 

dintre părinţi, sau după caz de reprezentantul său legal, de persoana 

desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului 

public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în 

plasament. 
 

 

 



 

ELIBERAREA PRIMEI CĂRȚI DE IDENTITATE 

DUPĂ 

ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI 
 

DOCUMENTE NECESARE: 

 

- cererea pentru eliberarea cărții  de identitate (Anexa 11); 

- certificatul de naştere, original şi copie; 

- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu  ( contract 

de locuinţă ), în original şi copie; 

- acordul titularului de contract de locuinţă, în cazul în care 

solicitantul actului de identitate nu este proprietar; 
- declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să 

rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de 

identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia ataşată 

cererii, aparţine solicitantului; 

- fişa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizată de 

unitatea de poliţie de la locul de domiciliu sau reşedinţă al solicitantului; 

- chitanţa reprezentând contravaloarea CI – 7 lei achitată la casieria  

Primăriei Municipilui Vulcan ; 

 

IMPORTANT 

 *Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun 

personal, iar cărţile de identitate se eliberează NUMAI titularilor sau 

în baza unei  împuterniciri pentru o terță persoană, eliberată de 

notar. 

 * Cetățeanul aflat într-o situație deosebită ce poate justifica 

solicitarea eliberării cărții de identitate într-un termen mai scurt 

decat cel stabilit la nivelul SPCLEP Vulcan, va depune o cerere tip în 

acest scop. Se va menționa situația deosebită : motive medicale, 

deplasare urgentă în altă localitate sau un alt stat, susținerea unor 

concursuri de admitere sau examene, efectuarea unei operațiuni 

notariale, bancare, poștale. 
 



ELIBERAREA CĂRȚII DE IDENTITATE 

 LA 

*EXPIRAREATERMENULUI DE VALABILITATE, 

*CĂSĂTORIE, DIVORŢ,  

*ANULAREA DOCUMENTULUI, 

*SCHIMBAREA SEXULUI SAU A FIZIONOMIEI 
   
DOCUMENTE NECESARE: 

 

- cererea pentru eliberarea  cărții de identitate (Anexa 11); 

- actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul; 

- certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, dacă este cazul, 

original şi copie; 

-  sentința de divorţ, definitivă şi irevocabilă, certificat de divort 

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, 

original şi copie; 

- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după 

caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, (contract de 

locuinţă)  original şi copie; 

- acordul titularului de contract de locuinţă, în cazul în care 

solicitantul actului de identitate nu este proprietar; 

- chitanţa reprezentând contravaloarea CI – 7 lei achitată la casieria  

Primăriei Municipilui Vulcan ;  

  

În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui 

părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării 

sexului, se prezintă şi sentinta judecătorească rămasă definitivă şi 

irevocabilă, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat 

datele de stare civilă. 

 

 



ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE  

LA  

SCHIMBAREA DOMICILIULUI 

DIN STRĂINĂTATE ÎN ROMÂNIA 
 

 
DOCUMENTE NECESARE: 

 
- cererea pentru eliberarea  cărții de identitate ca urmare a schimbării 

domiciliului din străinătate în România (Anexa 15); 

- certificatul de naştere, original şi copie; 

- certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului 

supravieţuitor, original şi copie; 

-  sentința de divorţ definitivă şi irevocabilă sau certificatul de divorț, 

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, 

original şi copie; 

- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (contract de 

locuinta), original şi copie; 

- acordul titularului de contract de locuinţă, în cazul în care 

solicitantul actului de identitate nu este proprietar; 
- paşaportul românesc, valabil sau expirat, ori certificatul de cetățenie 

privind dobândirea cetăţeniei române, emis de Ministerul Justiţiei sau de 

Misiunile Diplomatice şi Oficiile Consulare ale României din Străinătate, 

original şi copie;  

- actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberate de autorităţile străine;  

- chitanţa reprezentând contravaloarea CI – 7 lei achitată la casieria  

Primăriei Municipiului Vulcan. 

 

 

 

 
 



ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE  

LA 

SCHIMBAREA DOMICILIULUI,  

SCHIMBAREA DENUMIRII STRĂZII SAU A  

RENUMEROTĂRII IMOBILELOR 
 

DOCUMENTE NECESARE: 
   

- cererea pentru eliberarea cărții de identitate (Anexa 11); 

- actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul; 

- certificatul de naştere,  original şi copie; 

- certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original şi copie; 

- sentința de divorţ, definitivă şi irevocabilă sau certificatul de divorț, 

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, 

original şi copie; 

- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (contract de 

locuinţă),  original şi copie; 

- acordul titularului de contract de locuinţă, în cazul în care solicitantul 

actului de identitate nu este proprietar; 

- chitanţa reprezentând contravaloarea CI – 7 lei achitată la casieria 

Primăriei Municipiului Vulcan ; 

 

În situaţia în care proprietarul locuintei nu se poate prezenta la serviciul 

public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu 

poate fi consemnată la:  

- notarul public în ţară sau străinătate (tradusă si apostilată); 

- la Misiunea Diplomatică sau Oficiul Consular al României din Străinătate; 

- în faţa poliţistului de ordine publică din cadrul unităţii de poliţie pe a cărei rază 

teritorială  se afla proprietarul locuintei, în cazul în care nu există în localitate un 

notar public; 


