Acte necesare pentru eliberarea cartii de identitate provizorii – C.I.P.
Acte necesare

Observatii

1. Cererea pentru
eliberarea actului de
identitate

- se completează de solicitant și se va semna doar
în fața lucrătorului de la ghișeu. Aceasta se
completează cu majuscule.
- timp mediu de completare: 3 min.

2. Actul de identitate

- în cazul în care solicitantul nu are acest act se va
atașa: un document emis de instituții sau
autorități publice, cu fotografie de data recentă,
pentru certificarea identității, respectiv: pașaport,
permis de conducere, legitimație de serviciu,
diploma de absolvire a unei instituții de
învățământ
- original și copie.

3. Cartea de alegator

-daca titularul nu a intrat in posesia acestui
document sau l-a pierdut, va mentiona acest fapt
pe cerere

4. 3 fotografii de data
recentă mărimea 3x4
cm, având la bază o
bandă albă de 7 mm
5. Certificatul de
naștere

- original și copie

6. Certificatul de
căsătorie, în cazul
persoanelor
căsătorite sau al
soțului supraviețuitor

- original și copie

7. Sentința de divorț
definitivă și
irevocabilă/certificatul - original și copie
de divorț și convenția
privind încredințarea
minorilor - în cazul
persoanelor divorțate

Acte necesare

8. Certificatul de
deces al soțului/soției
- în cazul persoanelor
văduve

Observatii

original și copie

9. Certificatele de
naștere ale copiilor cu
- original și copie
vârsta mai mică de 14
ani
- original și copie;
Dacă solicitantul nu este titularul spațiului de
locuit este necesară prezența găzduitorului
(proprietarului) care va prezenta actul de
10. Actul de
proprietate (original și copie) și actul de
proprietate cu care se
identitate. Dacă găzduitorul nu se poate prezenta
face dovada adresei
la serviciul public comunitar de evidență a
de domiciliu
persoanelor, declarația de primire în spațiu poate
fi consemnată la notarul public, la misiunea
diplomatică sau oficiul consular al României din
străinătate sau în prezența polițistului de ordine
publică.
11. -Chitanța
reprezentând
contravaloarea cărții
de identitate
provizorii în valoare
de 1 leu

- se achită la ghișeul caseriei Primariei com
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