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SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CĂRȚII DE
IDENTITATE
LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI
DOCUMENTE NECESARE:
1. Cerere pentru eliberarea actului de identitate (se completează și se semnează de către
minor şi de către părinte/reprezentant legal în fața lucrătorului);
2.Certificatul de naștere, cu care se face dovada identității și a cetățeniei române,
original și copie;
3. Actul de identitate al unuia dintre părinți sau al reprezentantului legal, original,
document cu care se realizează și dovada adresei de domiciliu; în cazul în care părintele
este cetățean străin, dovada adresei de domiciliu se face cu permisul de ședere
permanentă;
4. Certificatul de căsătorie al părinților ori certificatul de divorț însoțit de acordul
parental/hotărârea judecătorească de divorț definitivă/irevocabilă, după caz, în situația
în care părinții sunt divorțați, original și copie;
5. Chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate (7lei),
Taxa reprezentând contravaloarea cărții de identitate se achită la
Casieriile Primăriei Municipiului Săcele- Serviciul Impozite și Taxe Locale

IMPORTANT:
La împlinirea vârstei de 14 ani, în termen de 15 zile, minorul se prezintă la ghişeu, însoţit de
unul dintre părinţi, sau după caz, de reprezentantul său legal. .
Atunci când autoritatea părintească se exercită de ambii părinți, cu domicilii diferite, iar
minorul locuiește în mod statornic cu unul dintre aceștia, cererea pentru eliberarea actului de
identitate se semnează de către părintele la care minorul are domiciliul, nefiind necesară și
semnătura celuilalt părinte.
Atunci când instanța a hotărât ca locuința minorului să fie la unul dintre părinți, iar minorul
locuiește statornic la celălalt părinte, se solicită declarația de consimțământ a părintelui la care

instanța a hotărât că are locuința, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al
minorului să fie înscris domiciliul la adresa la care acesta locuiește statornic.

