1. CEREREA ( ANEXA 11) http://www.primaria-constanta.ro/docs/defaultsource/librarie-documente-spclep/formulare/anexa11.pdf?sfvrsn=2;
se completează şi se va semna doar în faţa lucrătorului;
2. ACTUL DE IDENTITATE;
3. CERTIFICATUL DE NAŞTERE (ORIGINAL ŞI COPIE);
4. DOVADA achitării taxei reprezentând contravaloarea cărţii de identitate chitanţa;
5. 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.
Dacă solicitantul a avut carte de identitate va preda Cartea de alegător.
Dacă titularul nu a intrat în posesia acestui document sau l-a pierdut, va
menţiona acest fapt pe cerere.

După caz:
CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului
supravieţuitor (original şi fotocopie);
CERTIFICATELE DE NAŞTERE ALE COPIILOR SUB 14 ANI
fotocopie);

(original şi

HOTĂRÂREA DE DIVORŢ definitivă şi irevocabilă / Certificat de
divorţ însoţit de acordul parental privind stabilirea domiciliului minorului
(original şi fotocopie);

CERTIFICATUL DE DECES AL SOŢULUI/SOŢIEI DECEDAT/DECEDATE, în
cazul
soţului supravieţuitor (original şi fotocopie);
HOTĂRÂREA JUDECĂTOREASCĂ DEFINITIVĂ ŞI IREVOCABILĂ (original şi
fotocopie) sau Dispoziţia (original şi fotocopie) în baza căreia s-au modificat
datele de stare civilă, respectiv: numele şi/sau prenumele titularului, prenumele
părinţilor, data ori locul naşterii, sexul.
În
cazul
schimbării
domiciliului
este
obligatorie
și
prezența
MINORULUI/MINORILOR (care dețin/deține act/acte de identitate) dacă
acesta /aceştia locuieşte/locuiesc statornic la dvs.

CÂND SOLICITANTUL NU POSEDĂ TOATE DOCUMENTELE
NECESARE ELIBERĂRII CĂRŢII DE IDENTITATE SE VA ELIBERA O
CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE.

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.

