
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢA  PERSOANELOR
TÂRGU NEAMŢ VĂ COMUNICĂ URMĂTOARELE:

Rugăm pe această cale toţi cetăţenii care se regăsesc în una din situaţiile de mai jos :
-     au actul de identitate expirat
-     au împlinit vârsta de l4 ani şi nu au solicitat carte de identitate
-     şi-au schimbat numele în urma căsătoriei sau divorţului
-     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 sau au fost înfiinţate străzi în comuna de

domiciliu
să se prezinte la serviciul nostru pentru eliberarea unei noi cărţi de identitate.
Adresa serviciului: Târgu Neamţ, b-dul. Ştefan cel Mare, nr. 48
Nr. telefon/fax : 0233-790870
Programul de lucru cu publicul este următorul:

Pentru depuneri acte pentru cartea de identitate:
-Luni, Marţi, Miercuri şi Vineri, între orele 9°°-13°°

Pentru e]iberări cărţi de identitate:
• Luni -Vineri, între orele 9°°-13°°

DOCUMENTE NECESARE ÎN CAZUL ELIBERĂRII CĂRŢII DE IDENTITATE SUNT:

- cererea pentru eliberarea actului de identitate;
- actul de identitate anterior şi cartea de alegător (dacă este cazul);
- certificatul de naştere, original şi copie;
- certificatul de căsătorie, original şi copie, dacă este cazul;
- hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, original şi copie, dacă este cazul;
-certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie (contract de vânzare-
cumpărare/certificat moştenitor/adeverinţă de rol de la primărie etc.) (excepţie persoanele sub 18
ani);
-   declaraţie   de   primire   în   spaţiu,   semnată   de   proprietar   în   prezenţa   lucrătorului   de   la

ghişeu/poliţistului  de  ordine  publică/notarului,  în  cazul  în  care  solicitantul  nu  este  titularul
locuinţei (excepţie persoanele sub 18 ani);
- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate-7 lei;

În cazul eliberării primei cărţi de identitate este obligatorie prezenţa unuia dintre părinţi şi
buletinul/cartea de identitate a acestuia în original, pe care să fie înscrisă strada şi numărul casei,
în cazul în care au fost înfiinţate străzi.

ATENŢIE!
Elibe;oirea actului de identitoite se face la solicitarea titularului datelor de stoire
civilă, nicidecum din ofiiciu de aulorităţile române abilitate.


