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Termenul de eliberare a actelor de identitate (C.I/C.I.P)
Termenul de eliberare a actelor de identitate (C.I/C.I.P) de la inregistrarea cererii si a
actelor necesare la ghişeul Serviciul de Evidența Persoanelor Deva este de 7 zile
calendaristice, începând cu data de 09.09.2019, cu excepția situațiilor în care sunt
necesare verificări, prevăzute de lege şi nu se va putea onora termenul de a se înmâna
C.I/C.I.P în 7 zile, iar pentru vizele de reşedinţă în 3 zile.
Menționăm că termenul legal de eliberare a 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 ca
termen 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.
NU EXISTĂ TAXĂ pentru eliberarea actului de identitate, în regim de urgenţă.
Reamintim faptul că puteți solicita un nou act de identitate cu 6 luni înainte de data
expirării.
La Serviciul Evidenta Persoanelor din cadrul Directiei Publice Locale de Evidenta
Persoanelor și Stare Civilă Deva se solicită şi se eliberează ACTE DE IDENTITATE
pentru cetățenii cu domiciliul în municipiul Deva și pentru cetăţenii cu domiciliul în
localitățile componente municipiului (Archia, Bârcea Mică, Cristur, Sântuhalm) precum şi
pentru cetăţenii domiciliaţi din comunele şi din satele arondate din comuna Şoimuş, Veţel,
Brănişca, Hărău, Certeju de Sus, Cârjiţi .
IMPORTANT! Există posibilitatea programării 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 .
PROGRAMUL CU PUBLICUL AL
SERVICIULUI DE EVIDENŢA PERSOANELOR (DEVA)
Primiri si eliberari de acte:
Luni, marti, joi: 8.30-16.30
Miercuri: 8.30-18:30
Vineri: 8:30-16:30

