
Acte necesare pentru  eliberarea actului de identitate la pierderea, furtul, 

distrugerea sau deteriorarea actului de identitate detinut anterior: 

 

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 deteriorării, se va preda 

pentru anulare 
  

3. Cartea de alegator 

 - dacă titularul nu a intrat în posesia 

acestui document sau l-a pierdut, va 

menționa acest fapt pe cerere 

  

4. 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 si copie   

5. Dovada de la 

poliție din care 

rezultă că furtul a fost 

înregistrat 

- în cazul furtului;  

- original și copie. 
  

6. Certificatul de 

nastere 
- original si copie   

7. Certificatul de 

căsătorie, în cazul 

persoanelor 

căsătorite sau al 

soțului supraviețuitor 

- original si copie   



Acte  Necesare                                       Observatii  

8. Hotararea sau 

sentința de divorț 

definitivă și 

irevocabilă/certificatul 

de divorț și convenția 

privind încredințarea 

minorilor - în cazul 

persoanelor divorțate 

- original si copie   

9. Certificatul de 

deces al soțului/soției 

- în cazul persoanelor 

văduve 

- original si copie   

10. Certificatele de 

nastere ale copiilor cu 

varsta mai mica de 14 

ani 

- original si copie   

11. Actul de 

proprietate cu care se 

face dovada adresei 

de domiciliu 

- original si copie; 

 

Daca solicitantul nu este titularul 

spatiului de locuit este necesara 

prezenta gazduitorului care va prezenta 

actul de proprietate. Daca gazduitorul 

nu se poate prezenta la serviciul public 

comunitar de evidenta a persoanelor, 

declaratia de primire in spatiu poate fi 

consemnata la notarul public, la 

misiunea diplomatica sau oficiul 

consular al Romaniei din strainatate sau 

in prezenta politistului de ordine 

publica. 

vezi 

precizari 

despre 

actul de 

proprietate  

12. Chitanța 

reprezentând 

contravaloarea cărții 

de identitate în 

valoare de 7 lei 

- se achită la ghișeul Caseriei Primariei 

com. Cogealac ,str. Garii nr.30 
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