Actul de identitate, dreptul si responsabilitatea fiecărui cetățean

CARTEA DE IDENTITATE
Din când în când ne schimbăm vârsta, numele, domiciliul sau pur şi simplu avem parte de
momente neplăcute: fie ne pierdem portofelul plin cu acte, fie cineva ne-a prins pe picior
greşit şi ne-a lăsat fără ele.
În alte cazuri, autoritatea locală decide să modifice numele străzii pe care avem domiciliul.
În plus, din anul 2007, cartea de identitate ţine loc şi de paşaport în Uniunea Europeană, iar
datorită faptului că fiecare dintre noi suntem unici în această ţară - aspect ce poate fi dovedit,
în principal, cu acest document personal - ajungem de câteva ori în viaţă în ipostaza de a fi
nevoiţi să solicităm un act de identitate sau să îl înlocuim pe cel vechi, pierdut sau distrus.
Este important să cunoaştem dacă actul de identitate se apropie de limita de expirare că îl
putem schimba doar în ultimele 6 luni de valabilitate dar nu trebuie să depăşim ultimele 15
zile ale termenului de valabilitate. Altfel, suntem pasibili de o amendă cuprinsă în acest
moment între 40 şi 80 lei.
În baza dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 97/2005 cu modificările si
completările ulterioare, cetățenii au obligația să se legitimize pe teritoriul României cu un act
de identitate.
Actul de identitate este documentul care se eliberează cetățeanului român pentru a dovedi
identitatea, cetățenia si domiciliul, necesar la valorificarea drepturilor si obligațiilor prevăzute
de Constituție, precum si în celelalte legi si acte normative.
Vă informăm că termenul de eliberare a actelor de identitate la Serviciul Evidența Persoanelor
Deva este de 3 zile lucrătoare, cu excepția situațiilor în care sunt necesare verificări prevăzute
de lege.
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. 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 3 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 identitat, 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 acestuia.
În cazul expirării termenului de valabilitate al actului de identitate, cetățenii se pot
prezenta la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor la care sunt arondați cu
domiciliul sau resedința cu cel mult 180 de zile înainte, dar nu mai puțin 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
cărți de identitate.
În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani sau de la producerea uneia dintre
situaŃiile mai jos enumerate, cetățenii sunt obligați să solicite eliberarea unui act de
identitate:

• dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinților, data sau
locul nasterii;
• în cazul schimbării domiciliului;
• în cazul schimbării denumirii sau a rangului localităților si străzilor, al renumerotării
imobilelor sau rearondării acestora, al înființării localităților sau străzilor;
• în cazul atribuirii unui nou CNP;
• în cazul deteriorării actului de identitate;
• în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
• când fotografia din cartea de identittae nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
• în cazul schimbării sexului;
• în cazul anulării;
• pentru preschimbarea buletinelor de identitate
Precizăm faptul că nerespectarea dispoziților legale constituie contravenție si se
sancționează după caz, cu amenzi cuprinse între 40 Ron - 80 Ron.
Termenele de valabilitate ale cărții de identitate sunt:
· Pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 – 18 ani, termenul de valabilitate a cărții de
identitate este de 4 ani;
· Pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 – 25 ani, termenul de valabilitate a cărții de
identitate este de 7 ani;
· După împlinirea vârstei de 25 de ani, termenul de valabilitate a cărții de identitate este de 10
ani;
· După împlinirea vârstei de 55 de ani, cartea de identitate se eliberează cu termen de
valabilitate permanent.
Taxele pentru eliberea actelor de identitate sunt:
- pentru cartea de identitate: 7 lei ;
- pentru cartea de identitate provizorie: 1 leu .
Taxele se vor plătii la caseriile Serviciului Impozite şi Taxe Locale Deva
IMPORTANT! NU EXISTĂ TAXĂ DE URGENŢĂ PENTRU ELIBERAREA
ACTELOR DE IDENTITATE.

