1. CEREREA (ANEXA 18)http://www.primaria-constanta.ro/docs/defaultsource/librarie-documente-spclep/formulare/anexa18.pdf?sfvrsn=2;
se completează şi se va semna doar în faţa lucrătorului ;
2. PAŞAPORTUL, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de
cetăţean român domiciliat în străinătate, original şi copie a filei
informatizate ;
3. CERTIFICATUL DE NAŞTERE şi sau de CĂSĂTORIE, eliberat de oficiile
de stare civilă române, original şi copie;
4. FOTOGRAFII 3x4 cm(3 bucăţi), de dată recentă, cu bandă albă de 7
mm la bază;
5. DOVADA achitării taxei reprezentând contravaloarea cărţii de

identitate provizorii - chitanţa;

6. DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU, ORIGINAL ŞI COPIE - 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.

După caz:
HOTĂRÂREA DE DIVORŢ, definitivă sau certificatul de divorţ, eliberat de
notar, însoţit de acordul parental / convenţia încheiată în procedura divorţului
cu copii minori, în original şi copie, în cazul persoanei divorțate.

NOTĂ
În hotărârea de divorţ trebuie să se precizeze obligatoriu numele de familie al
soţilor purtat în urma divorţului, excepţie făcând situaţiile în care în timpul
căsătoriei soţii nu îşi schimbă numele de familie (fiecare îşi păstrează numele

avut înainte de încheierea căsătoriei). În cazul în care s-a omis pronunţarea cu
privire la numele de familie purtat în urma divorţului trebuie să solicitaţi
completarea hotărârii de divorţ.
În cazul în care divorţul a fost pronunţat în străinătate este necesar ca
hotărârea să fie mai întâi înscrisă în registrul de căsătorie. Pentru detalii
privind procedura înscrierii în registrul de căsătorie a divorţului pronunţat în
http://primariastrăinătate
vă
rugăm
să
accesaţi
acest link
constanta.ro/dlep/stare-civila/acte-necesare-pentru-diferite-solicitari .
În cazul în care prin divorţul pronunţat în străinătate se dispune cu privire la
exercitarea autorităţii părinteşti asupra copiilor minori este necesar ca
hotărârea de divorţ să fie recunoscută în România la tribunalul competent.
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.

