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A N U N ł 
 
 Serviciul public comunitar local de evidenŃă a persoanelor Valea Doftanei informează 
că în săptamâna premergătoare alegerilor locale din 10 iunie 2012 programul de lucru cu 
publicul este următorul: 

- luni-miercuri, vineri:8.00-16.00; 
- joi: 8.00-18.00; 
- sâmbătă : 8.00-16.00; 
- duminică: 8.00-21.00. 

 
În vederea realizării condiŃiilor necesare exercitării dreptului de vot prin eliberarea 

actelor de identitate, în mod special celor care nu deŃin astfel de documente, ori sunt titulari ai 
unor acte de identitate cu termen de valabilitate expirat, vă informăm că o nouă carte de 
identitate  se eliberează în următoarele cazuri :  
a) la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;  
b) daca s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinŃilor, data ori locul 
naşterii;  
c) în cazul schimbării domiciliului;  
d) în cazul schimbării denumirii sau a rangului localităŃilor şi străzilor, al renumerotării 
imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinŃării localităŃilor sau străzilor;  
e) în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;  
f) în cazul deteriorării actului de identitate;  
g) în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;  
h) când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;  
i) în cazul schimbării sexului;  
j) în cazul anularii;  
k) pentru preschimbarea buletinelor de identitate.  
           În termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situaŃiile prevăzute la lit. b)—j), 
titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat să solicite serviciului public 
comunitar de evidenŃă a persoanelor eliberarea unei noi cărŃi de identitate, prezentând 
documentele prevăzute la art. 14 alin. (3), (4) sau (5) din OUG nr. 97/2005  privind evidenta, 
domiciliul, reşedinŃa si actele de identitate ale cetăŃenilor români.  
            Cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de 
identitate, dar nu mai puŃin de 15 zile, titularul sau reprezentantul legal al acestuia are 
obligaŃia sa solicite serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor eliberarea unei noi 
cărŃi de identitate, prezentând documentele prevăzute la art. 14 alin. (3), (4) sau (5).  
  
            Cartea de identitate provizorie se eliberează în următoarele cazuri:  
            a) când persoana fizica nu poseda toate documentele necesare pentru eliberarea cărŃii 
de identitate;  
            b) în cazul cetăŃenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în 
România.  
            Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate se stabileşte de serviciul 
public comunitar de evidenŃă a persoanelor şi nu poate fi mai mic de 30 de zile sau mai mare 
de un an.  
 
 


