
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢA PERSOANELOR TÎRGU 
NEAMŢ 

 

COMUNICAT 
 

 În vederea bunei desfăşurări a alegerilor locale şi parlamentare din 
anul 2012, rugăm toţi cetăţenii, care se regăsesc în situaţiile de mai jos, să 
se prezinte la serviciul nostru pentru eliberarea unei noi cărţi de identitate: 
- au actul de identitate expirat 
- domiciliul înscris în actul de identitate nu corespunde renumerotării 

imobilului sau redenumirii străzii 
- nu s-au regăsit pe listele electorale de la alegerile anterioare 
- a fost reorganizată administrativ - teritorial comuna de domiciliu 
 

Program de lucru cu publicul: 
Luni, Marţi, Miercuri şi Vineri – 900 – 1300  
– depunerea actelor pentru cartea de identitate 
Luni, Marţi, Miercuri – 1300 – 1400 şi Vineri - 1200 – 1300 
- pentru eliberări de acte şi cărţi de identitate 
 

Nr. telefon/fax: 0233/790870 
 

DOCUMENTELE NECESARE ÎN CAZUL ELIBERĂRII CĂRŢII DE 
IDENTITATE 
- cererea pentru eliberarea actului de identitate; 
- actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul; 
- certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, dacă este cazul, 

original şi copie; 
- hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie; 
- certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului 

supravieţuitor, original şi copie; 
- certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original 

şi copie; 
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, 

cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi 
copie(contract de vânzare/ cumpărare/ certificat moştenitor/ adeverinţă 
de rol de la primărie); 

- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate – 7 lei; 
- timbrul fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei  

extrajudiciare de timbru – 4 lei; 



 În cazul eliberării primei cărţi de identitate este obligatorie prezenţa 
unuia dintre părinţi şi buletinul/cartea de identitatea a acestuia(original şi 
copie); 
 Toate aceste informaţii se regăsesc la afişierul din incinta Serviciului 
Public Comunitar de Evidenţa Persoanelor, la posturile de poliţie din 
comunele arondate, precum şi pe pagina de internet, care se poate accesa 
pe www.primariatgneamt.ro, la secţiunea rezervată serviciului nostru(fiind 
incluse şi formularele care trebuie completate). 


