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SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR 
 

 

ELIBERAREA CĂRȚII DE IDENTITATE LA DOBÂNDIREA 
CETĂŢENIEI ROMÂNE 

DOCUMENTE NECESARE: 
 
1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate; 
2. Certificatul de cetățenie română eliberat de Autoritatea Națională pentru 
Cetățenie ori de misiunile diplomatice ale României în străinătate, original 
şi copie; 
3. Certificatele de stare civilă ale solicitantului, naştere şi căsătorie, după 
caz, emise de autoritățile române, original şi copie; 
4. Dovada încetării/desfacerii căsătoriei recunoscută de către autoritățile 
române, după caz, original şi copie; 
5. Certificatele de naștere emise de autoritățile române, ale copiilor cu 
vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetăţenia românã împreună cu 
părinţii, original și copie ; 
6. Un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada 
identităţii, respectiv: paşaport, permis de conducere sau act de identitate 
străin, original şi copie; 
7. Permis de ședere/Carte de rezidență pentru membrii de familie, eliberate 
de Inspectoratul General pentru Imigrări, original și copie; 
8. Actul cu care se face dovada adresei de domiciliu , original și copie; 
9. Chitanţă reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei),  
IMPORTANT:  
În cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani şi nu sunt înscrişi în 
certificatul constatator care atestă dobândirea cetăţeniei de către unul dintre 
părinţi, aceştia sunt îndrumaţi, pentru clarificarea cetăţeniei, către Autoritatea 
Națională pentru Cetățenie;  
La eliberarea actului de identitate, persoana în cauzã va preda Permisul de 
şedere /Cartea de rezidență pentru membrii de familie, pentru a fi remis/ă 
structurii emitente. 
 
Taxa reprezentând contravaloarea cărții de identitate  (7lei)  se achită la Casieriile Primăriei 
Municipiului Săcele- Serviciul Impozite și Taxe Locale 
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