
1. CEREREA ( ANEXA 11) http://www.primaria-constanta.ro/docs/default-
source/librarie-documente-spclep/formulare/anexa11.pdf?sfvrsn=2; se

completează  şi se va semna doar în faţa lucrătorului ;
2. ACTUL DE IDENTITATE al solicitantului;

În cazul în care solicitantul nu are acest act se va ataşa un document emis de 

instituţii sau autorităţi publice, cu fotografie de dată recentă, pentru certificarea 
identităţii, respectiv: paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu, 
livret militar, diploma de absolvire a unei instituţii de învăţământ (original şi 

fotocopie); 
3. FOTOGRAFII 3x4 cm(3 bucăţi), de dată recentă, cu bandă albă de 7

mm la bază;

4. DOVADA achitării taxei reprezentând contravaloarea cărţii de

identitate provizorii - chitanţa.

Dacă solicitantul este în posesia unuia din documentele de mai jos, 
acestea se  
vor prezenta în (original şi fotocopie): 

Certificatul de naştere; 

Certificatul de căsătorie în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului 

supavieţuitor; 

Hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, dacă este cazul; 

Certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului 

supravieţuitor; 

Dovada adresei de domiciliu  - pentru detalii vezi secţiunea dovadă adresă 

domiciliu; 

Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit, găzduitorul va prezenta 
actul de proprietate(copie şi original). 

Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de 
evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la 
notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din 
străinătate sau în prezenţa 
poliţistului de siguranţă publică. 

Dacă solicitantul deține și carte de alegător o va preda  împreună cu cartea de 
identitate. 
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Dacă titularul nu a intrat în posesia acestui document sau l-a pierdut, va 

menţiona acest  
fapt pe cerere. 

Prin "programare online" confirmaţi că aţi luat la cunoştinţă care 

sunt documentele necesare eliberării actului de identitate, deţineţi documentele 
necesare şi sunteţi de acord cu prevederile Regulamentului privind 
programarea online pentru depunerea cererii în vederea obţinerii actului de 

identitate. 

 

https://www.primariatm.ro/evpers/regulament-programare-CI.htm



