Atenţie la valabilitatea actului de identitate !

În cazul expirării termenului de valabilitate a actului de identitate cetăţenii se pot
prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor la care sunt arondaţi cu
domiciliul sau reşedinţa cu cel mult 180 de zile înainte, dar nu mai puţin de 15 zile, pentru a
solicita
punerea
în
legalitate
cu
un
act
de
identitate.
Există posibilitatea păstrării de către titular a vechiului act de identitate aflat în termen
de valabilitate, până la emiterea noii cărţi de identitate.(la ridicarea noului act, cel anterior se predă).
În celelalte situaţii sau la împlinirea vârstei de 14 ani cetăţenii sunt obligaţi să solicite
eliberarea unui act de identitate în termen de 15 zile de la producerea evenimentului.
Termenele de valabilitate ale cărţii de identitate sunt:
- pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 – 18 ani, termenul de valabilitate a cărţii de identitate este de 4
ani;
- pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 – 25 ani, termenul de valabilitate a cărţii de identitate este de 7
ani;
-după împlinirea vârstei de 25 de ani, termenul de valabilitate a cărţii de identitate este de 10 ani;
-după împlinirea vârstei de 55 de ani, cartea de identitate se eliberează cu termen de valabilitate permanent.
Precizăm faptul că nerespectarea dispoziţiilor legale constituie contravenţie şi se sancţionează
după caz, cu amenzi cuprinse între 40-80 lei.

Vă informăm că termenul de eliberare a actelor de identitate ( C.I/C.I.P) la Serviciul
Evidența Persoanelor Deva este de 7 zile, începând cu data de 23.01.2019, cu excepția
situațiilor în care sunt necesare verificări, prevăzute de lege şi nu se va pute onora termenul
de a se înmâna C.I/C.I.P în 7 zile.
Eliberarea
vizelor
de
reşedinţă
se
face
în
3
zile.
Menționăm că termenul legal de eliberarea actului de identitate prin norma instituită la art.14
alin.(8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul,
reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, legiuitorul a stabilit că
termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la
30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful serviciului public
comunitar de evidență a persoanelor.
Reducerea termenului pentru obținerea actelor de identitate se poate face doar prin
AUDIENȚĂ. NU EXISTĂ TAXĂ pentru eliberarea actului de identitate, în

regim de urgenţă.
Dacă cetățeanul se află într-o situație deosebită ce poate justifica solicitarea eliberării
actului de identitate într-un termen mai scurt decât cel stabilit la nivelul Serviciului
Evidența Persoanelor Deva, mai repede de 7 zile, (ex: motive medicale, deplasarea de
urgență în altă localitate sau alt stat, susținerea unor concursuri de admitere sau examene,
efectuarea unor operațiuni notariale/bancare/poștale,etc) să solicite la ghișeu, după
depunerea documentelor necesare eliberării actului de identitate, ca să se adreseze în
AUDIENȚĂ directorului executiv/sefului de serviciu evidența persoanelor care va analiza și
va dispune, după caz, măsuri pentru soluționarea la timp util a cererii solicitantului, în regim
de urgenţă..
Reamintim faptul că puteți solicita un nou act de identitate cu 6 luni înainte de data expirării.
Pentru cei care doresc să călătorească în străinătate recomandăm să se informeze din timp cu
privire la data eliberării actului de identitate și eventual să solicite un pașaport turistic.
Solicitarea și eliberarea cărtii de Identitate pentru cetățenii cu domiciliul în municipiul
Deva și din localitățile componente municipiului (Archia, Bîrcea Mică, Cristur,
Sîntuhalm) precum şi cetăţenii comunelor şi satelor arondate serviciului nostru (cetăţenii
comunelor Şoimuş, Veţel, Brănişca, Hărău, Certeju de Sus, Cîrjiţi ) se face la Serviciul
Evidenta Persoanelor din cadrul Directiei Publice Locale de Evidenta Persoanelor și
Stare Civilă Deva care are sediul pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, Nr.12, etaj 1 (clădirea
verde)
IMPORTANT!Cetăţenii au posibilitatea să se programeze on-line (www.primariadeva.ro
secţiunea PROGRAMARE on-line cartea de identitate) pentru depunerea documentelor şi
preluarea imaginii în vederea solicitării actelor de identitate la Serviciul de Evidenţă Deva .
Telefon informații: 0254-234533

PROGRAMUL CU PUBLICUL (DEVA) :
Primiri si eliberari de acte:
Luni, marti, joi: 8.30-16.30,
Miercuri: 8.30-18:30,
Vineri: 8:30-16:30
ACTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CARTII DE IDENTITATE IN CAZUL
EXPIRARII PERIOADEI DE VALABILITATE/ PRESCHIMBARII LA CERERE /
MODIFICARE DATE STARE CIVILĂ / ALTELE:
1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate: - se obţine de la funcționarul de serviciu din
ghişeu; se va completa de către solicitant şi se va semna în faţa funcţionarului de la ghişeu;
2. Actul de identitate;
3. Certificatul de naştere (copie xerox şi original);
4. Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (copie xerox și original):
Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este necesară prezenţa găzduitorului care
va prezenta actul de proprietate (copie xerox şi original)
Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la sediul serviciului, la ghişeu, declaraţia de primire în
spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al
României din străinătate;
5. Dacă solicitantul a avut carte de alegător va preda Cartea de alegător;
Dacă titularul nu a intrat în posesia acestui document sau l-a pierdut, va menţiona acest fapt pe
cerere.
6. Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) - se poate achita la sediul
primăriei, la casieriile Direcţiei de Taxe și Impozite sau pe platforma ghişeul.ro;
În funcţie de statutul dvs civil este nevoie să prezentaţi, după caz:
7. Certificatul de căsătorie în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor (copie
xerox şi original);
8. Hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă / Certificat de divorţ (copie xerox şi original);
9. Certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor
(copie xerox şi original);
10. Certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani aflaţi în îngrijirea solicitantului şi care
locuiesc împreună cu acesta (copii xerox şi original);
11. Hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă (copie xerox şi original)
sau Dispoziţia (copie xerox şi original) în baza căreia s-au modificat datele de stare civilă,
respectiv:
· numele şi/sau prenumele titularului;
· prenumele părinţilor;
· data ori locul naşterii;
Minorul va fi însoţit de unul dintre părinţi sau de reprezentantul legal şi trebuie să
prezinte, după caz:
12. Certificatul de căsătorie al părinţilor / Hotărârea de divorţ / Hotărârea de plasament
familial (copie xerox si original).
Solicitantul poate păstra vechiul act de identitate (dacă este încă valabil) până la primirea actului
nou. În această situație va prezenta și o copie după actul de identitate.

