
 

Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor 

ANUNȚĂ 

 

În conformitate cu art. 19 din O.U.G. nr. 97/2005 republicată, privind evidența, 

domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, serviciile publice 

comunitare de evidenţă a persoanelor eliberează o nouă carte de identitate în 

următoarele cazuri: 

    a) la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează 

a fi preschimbat; 

    b) dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, 

data ori locul naşterii; 

    c) în cazul schimbării domiciliului; 

    d) în cazul schimbării denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, al 

renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor 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 anulării; 

    k) pentru preschimbarea buletinelor de identitate. 

În termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situaţiile prevăzute la alin. 

(1) lit. b) - j), titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat să solicite 

serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor eliberarea unei noi cărţi de 

identitate, prezentând documentele prevăzute la art. 14 alin. (3), (4) sau (5). 

Cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului 

de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile, titularul sau reprezentantul legal al acestuia 

are obligaţia să solicite serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor 

eliberarea unei noi cărţi de identitate, prezentând documentele prevăzute la art. 14 

alin. (3), (4) sau (5). 

De asemenea, cartea de identitate provizorie se eliberează, în conformitate cu 

art. 20 din același act normativ, în următoarele cazuri: 

    a) când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru 

eliberarea cărţii de identitate; 

    b) în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc 

temporar în România. 

Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate este de un an, 

conform art. 20 alin. (2) din O.U.G. nr. 97/2005, modificat prin O.U.G. nr. 33 din 

28.06.2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind actele de 

stare civilă și actele de identitate ale cetățenilor români. 

    

                                                     


