Documente necesare la:
 Eliberarea actului de identitate pentru minorul care a împlinit vârsta de 14 ani
 Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani
 Eliberarea unui nou act de identitate
 Eliberarea actelor de identitate pentru cetăţenii români care schimbară domiciliul din
străinătate în România
 Eliberarea primului act de identitate pentru persoanele care au dobândit / redobândit
cetăţenia română
 Eliberarea Cărţii de Identitate Provizorii
 Eliberarea Cărţii de Identitate Provizorii pentru cetăţenii români domiciliaţi în
străinătate, care solicită viză de reşedinţă în România
 Eliberarea actului de identitate prin procură specială
 Acordarea vizei de reşedinţă (flotant)
 Furnizarea unor date cu caracter personal

ATENŢIE
* ORICE ACT, ADEVERINŢĂ, DOVADĂ – se eliberează numai titularului ori
reprezentantului legal, în condiţiile legii;
* Actele se prezintă în ORIGINAL - nu se acceptă copii legalizate
* IMPRIMATELE compuse din 2 pagini, se vor lista faţă/verso pe o singură filă;
* Pentru unităţile administrativ-teritoriale în care nu funcţionează servicii publice
comunitare, până la constituirea acestora, activitatea de evidenţă a persoanelor
este asigurată de serviciile publice comunitare la care sunt arondate în prezent
aceste localităţi.

* Dacă actul de identitate se apropie de limita de expirare, se poate schimba doar
în ultimele 6 luni de valabilitate, dar nu trebuie să depăşite ultimele 15 zile ale
termenului de valabilitate, altfel deţinătorul este pasibil de o amendă cuprinsă
între 40 şi 80 lei.
* Cererea pentru eliberarea actului de identitate NU poate fi depusă mai repede de
ziua împlinirii vârstei de 14 ani, dar trebuie depusă în termen de 15 zile de la
această dată.
* Dovada spaţiului de locuit se poate face cu:
 CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE, DONAŢIE SAU SCHIMB;
 CONTRACT DE ÎNCHIRIERE, SUBÎNCHIRIERE SAU
COMODAT;
 TITLU DE PROPRIETATE sau orice alt document echivalent emis de o
autoritate competentă;
 CERTIFICAT DE MOŞTENITOR;
 HOTĂRÂRI JUDECĂTOREŞTI rămase definitive şi irevocabile, prin
care s-a atribuit spaţiu de locuit, s-a făcut partajul sau s-a retrocedat
imobilul;
 ADEVERINŢĂ DE ROL, eliberată de primăria localităţii unde se solicită
stabilirea domiciliului (eliberată cu cel mult 30 zile înainte de data
curentă);
 EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ,de dată recentă (30 de zile).
 DECLARAŢIA PE PROPRIE RĂSPUNDERE a solicitantului, însoţită
de NOTA DE VERIFICARE ÎN TEREN a poliţistului de ordine publică,
prin care se certifică existenţa unui imobil şi faptul că solicitantul
locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică având calitatea
de proprietar sau succesor, ce nu poate prezenta documentele de mai sus,

Eliberarea actului de identitate pentru minorul care a împlinit vârsta de 14 ani
 CERERE pentru ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE - Anexa 1 (formular ce se
eliberează la ghișeu, sau se poate descărca și imprima faţă-verso). Cererea va fi semnată în faţa
funcţionarului de la ghişeul SPCLEP, de minor şi de către unul dintre părinţi, sau după caz, de
reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub
autoritatea serviciului public de asistenţă socială ori de persoana căreia i-a fost încredinţat în
plasament;
 CERTIFICATUL DE NAŞTERE, cu care face dovada cetăţeniei române, original şi copie ;
 ACTUL DE IDENTITATE al părintelui care însoţeşte minorul sau al reprezentantului legal;
 CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE al părinţilor sau după caz, HOTĂRÂREA
JUDECĂTOREASCĂ de divorţ cu încredinţare minori, definitivă şi irevocabilă, original şi copie;
 TAXĂ CONTRAVALOARE ACT DE IDENTITATE 7 lei (la Primăria Oneşti sau ghiseul.ro).

Notă: Dovada spațiului de locuit se face cu actul de identitate al părintelui care însoţeşte minorul.
Dacă au intervenit modificări față de domiciliul înscris în actul de identitate al părintelui (înființare
stradă, renumerotare imobil, etc.), acesta depune odată cu minorul cerere de eliberare a unui nou act
de identitate.
revenire

Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani
 CERERE pentru ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE - Anexa 1 (formular ce se
eliberează la ghișeu, sau se poate descărca și imprima faţă-verso). Cererea va fi semnată în faţa
funcţionarului de la ghişeul SPCLEP.
 CERTIFICATUL DE NAŞTERE, cu care face dovada cetăţeniei române, original şi copie ;
 DECLARAŢIA unuia dintre părinţi ori a unei persoane majore care are cunoștinșă de situația în fapt
a solicitantului, dată în faţa lucrătorului de la ghişeu, din care să rezulte faptul că identitatea
declarată în cererea pentru eliberarea actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată la
ghişeu, aparţine solicitantului;
 ACTUL CU CARE SE FACE DOVADA SPAŢIULUI DE LOCUIT - contract de vânzare
cumpărare a locuinţei, în original şi copie, sau adeverinţă de ROL;
 DECLARAŢIE DE PRIMIRE ÎN SPAŢIU(când solicitantul nu este proprietarul imobilului),
dată de proprietar, în faţa lucrătorului de la ghişeu. În situaţia în care găzduitorul nu se poate
prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la notarul public din țară sau din
străinătate, la Misiunea Diplomatică sau Oficiul Consular al României din străinătate, ori în
prezenţa poliţistului de la postul de poliţie, pentru imobilele din mediul rural;
 TAXĂ CONTRAVALOARE ACT DE IDENTITATE 7 lei (la Primăria Oneşti sau ghiseul.ro).

revenire

Eliberarea unui nou act de identitate
Un nou act de identitate poate fi solicitat în cazul:









expirării termenului de valabilitate
schimbării numelui, prenumelui, locului nașterii sau datei nașterii
schimbării domiciliului
schimbării denumirii străzii, renumerotării imobilului, rearondării, etc.
preschimbării buletinelor de identitate aflate in termenul de valabilitate
schimbării fizionomiei titularului
pierderii, furtului, deteriorării sau distrugerii actului de identitate
schimbării sexului sau atribuirii unui nou CNP.

 CERERE pentru ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE - Anexa 1 (formular ce se
eliberează la ghișeu, sau se poate descărca și imprima faţă-verso). Cererea va fi semnată în faţa
funcţionarului de la ghişeul SPCLEP;
 ACTUL DE IDENTITATE;
 CERTIFICATUL DE NAŞTERE original şi copie;
 CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE, după caz, HOTĂRÂREA DE DIVORŢ, definitivă şi
irevocabilă, ori CERTIFICAT DE DIVORȚ, original şi copie;
 CERTIFICATELE DE NAŞTERE ale copiilor sub 14 ani, original şi copie;
 ACTUL CU CARE SE FACE DOVADA SPAŢIULUI DE LOCUIT - contract de vânzare
cumpărare a locuinţei, în original şi copie, sau adeverinţa de ROL;
 DECLARAŢIE DE PRIMIRE ÎN SPAŢIU(când solicitantul nu este proprietarul imobilului),
dată de proprietar, în faţa lucrătorului de la ghişeu. În situaţia în care găzduitorul nu se poate
prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la notarul public din țară sau din
străinătate, la Misiunea Diplomatică sau Oficiul Consular al României din străinătate, ori în
prezenţa poliţistului de la postul de poliţie, pentru imobilele din mediul rural;
 TAXĂ CONTRAVALOARE ACT DE IDENTITATE 7 lei (la Primăria Oneşti sau ghiseul.ro).

Notă:
- solicitanţii cu vârsta sub 18 ani, vor fi însoțiți de un părinte ori de reprezentantul legal și fac dovada
spațiului de locuit cu actul de identitate al acestuia.
- în cazul pierderii, furtului, deteriorării sau distrugerii actului de identitate, se va prezenta un alt
document oficial cu fotografie recentă, pentru certificarea identității ( paşaport, permis de conducere, etc.).

revenire

Eliberarea cărţii de identitate pentru cetăţenii români care solicită schimbarea
domiciliul din străinătate în România
Este cazul persoanelor care fie la data obținerii cetățeniei române aveau domiciliul
stabil pe teritoriul altui stat, fie sunt cetațeni români care dețin pașaport românesc cu
menționarea domiciliului din străinătate, care doresc să-și stabilească/restabilească
domiciliul în România.
 CERERE pentru ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE ca urmare a
schimbării domiciliului din străinătate în România - Anexa 2
(formular ce se eliberează la ghișeu, sau se poate descărca și imprima faţă-verso). Cererea va fi
semnată în faţa funcţionarului de la ghişeul SPCLEP;
 PAŞAPORTUL ROMÂNESC, valabil sau expirat, original şi copie după fila informatizată și filele
care fac dovada domiciliului în străinătate, ori CERTIFICATUL DE CETĂŢENIE, eliberat
de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie ori Misiunile diplomatice sau Oficiile consulare ala
României în străinătate, original şi copie;
 ACTUL DE IDENTITATE ŞI/SAU PAŞAPORTUL după caz, eliberate de autorităţile străine,
original şi copie (pentru paşaport sunt necesare copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate
aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră);
 CERTIFICATUL DE NAŞTERE , original şi copie;
 CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE, după caz, HOTĂRÂREA DE DIVORŢ, definitivă şi
irevocabilă, ori CERTIFICAT DE DIVORȚ, original şi copie;
 CERTIFICATELE DE NAŞTERE ale copiilor sub 14 ani, original şi copie;
 ACTUL CU CARE SE FACE DOVADA SPAŢIULUI DE LOCUIT - contract de vânzare
cumpărare a locuinţei, în original şi copie, sau adeverința de ROL;
 DECLARAŢIE DE PRIMIRE ÎN SPAŢIU(când solicitantul nu este proprietarul imobilului),
dată de proprietar, în faţa lucrătorului de la ghişeu. În situaţia în care găzduitorul nu se poate
prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la notarul public din țară sau din
străinătate, la Misiunea Diplomatică sau Oficiul Consular al României din străinătate, ori în
prezenţa poliţistului de la postul de poliţie, pentru imobilele din mediul rural;
 TAXĂ CONTRAVALOARE ACT DE IDENTITATE - 7 lei (la Primăria Oneşti sau ghiseul.ro).
NOTĂ:
- la eliberarea actului de identitate, solicitantul va preda paşaportul românesc în care apare înscris
domiciliul din străinătate, în vederea anularării și restituirii titularului;
- în situaţia în care doar unul dintre părinţi schimbă domiciliul din străinătate în România
împreună cu copiii minori, este necesară declaratie notarilă privind consinţământul celuilalt părinte
pentru schimbarea domiciliului copiilor, sau după caz, hotărâre judecătorească prin care minorii au
fost încredinţaţi mamei sau tatălui;
- minorii care au împlinit 14 ani şi nu sunt înscrişi în certificatul care atestă dobândirea cetăţeniei
române de către unul dintre părinţi, fac dovada cetățeniei cu certificatul de naștere românesc, și cu
certificatul de cetățenie al unuia dintre părinți.

revenire

Eliberarea primului act de identitate pentru persoanele care au
dobândit / redobândit cetăţenia română
Este cazul persoanelor care la data obținerii cetățeniei române locuiau pe teritoriul
României în baza unui permis de ședere, eliberat de Serviciul pentru Imigrări
 CERERE pentru ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE - Anexa 1 (formular ce se
eliberează la ghișeu, sau se poate descarca și imprima faţă-verso). Cererea va fi semnată în faţa
funcţionarului de la ghişeul SPCLEP.
 CERTIFICATUL DE NAŞTERE, cu care face dovada cetăţeniei române, original şi copie ;
 CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE, după caz, HOTĂRÂREA DE DIVORŢ, definitivă şi
irevocabilă, original şi copie;
 CERTIFICATUL DE CETĂŢENIE, eliberat de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie ori
Misiunile Diplomatice sau Oficiile Consulare ala României în străinătate, original şi două copii;
 CERTIFICATELE DE NAŞTERE ale copiilor sub 14 ani care au dobândit cetăţenia română
împreună cu părinţii, original şi copie;
 ACTUL CU CARE SE FACE DOVADA SPAŢIULUI DE LOCUIT -contract de vânzare
cumpărare a locuinţei, în original şi copie, sau adeverința de ROL;
 DECLARAŢIE DE PRIMIRE ÎN SPAŢIU(când solicitantul nu este proprietarul imobilului),
dată de proprietar, în faţa lucrătorului de la ghişeu. În situaţia în care găzduitorul nu se poate
prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la notarul public din țară sau din
străinătate, la Misiunea Diplomatică sau Oficiul Consular al României din străinătate, ori în
prezenţa poliţistului de la postul de poliţie, pentru imobilele din mediul rural;
 UN DOCUMENT CU FOTOGRAFIE, cu care solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv:
paşaport, permis de conducre sau act de identitate străin, original şi copie;
 TAXĂ CONTRAVALOARE ACT DE IDENTITATE 7 lei (la Primăria Oneşti sau ghiseul.ro);
NOTĂ:
- la eliberarea actului de identitate, solicitantul va preda permisul de şedere eliberat de
Inspectoratul General pentru Imigrări;
- cererea nu se poate depune prin procură specială obținută de la MDOC ale României din
străinătate;
- minorii care au împlinit 14 ani şi nu sunt înscrişi în certificatul care atestă dobândirea
cetăţeniei române de către unul dintre părinţi, fac dovada cetățeniei cu certificatul de naștere
românesc, și cu certificatul de cetățenie al unuia dintre părinți.

revenire

Eliberarea Cărţii de Identitate Provizorii
Este cazul persoanelor care nu posedă toate documentele necesare pentru
eliberarea cărţii de identitate (lipsă acte stare civilă şi/sau lipsă lucuinţă,
dovadă proprietate spaţiu de locuit, declaraţie de primire în spaţiu, etc.).
Se eliberează şi la cerere, persoanei ce nu mai deţine un act de identitate valabil.
 CERERE pentru ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE - Anexa 1 (formular ce se
eliberează la ghișeu, sau se poate descarca și imprima faţă-verso). Cererea va fi semnată în faţa
funcţionarului de la ghişeul SPCLEP;
 ACTUL DE IDENTITATE şi CARTEA DE ALEGĂTOR dacă este cazul;
 2 FOTOGRAFII mărimea 3/4, pe hârtie mată, având dedesupt o bandă albă de 7 mm;
 TAXĂ CONTRAVALOARE CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE 1 leu (la Primăria Oneşti
sau ghiseul.ro);
 DOCUMENTELE PE CARE SOLICITANTUL LE POATE PREZENTA:
 CERTIFICATUL DE NAŞTERE, original şi copie;
 CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE, după caz, HOTĂRÂREA DE DIVORŢ, definitivă şi
irevocabilă, original şi copie;
 CERTIFICATELE DE NAŞTERE ale copiilor sub 14 ani, original şi copie;
 ACTUL CU CARE SE FACE DOVADA SPAŢIULUI DE LOCUIT, - contract de
vânzare cumpărare a locuinţei, în original şi copie, sau adeverinţă de ROL;
 DECLARAŢIE DE PRIMIRE ÎN SPAŢIU(când solicitantul nu este proprietarul
imobilului), dată de proprietar, în faţa lucrătorului de la ghişeu. În situaţia în care găzduitorul
nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la notarul public din țară
sau din străinătate, la Misiunea Diplomatică sau Oficiul Consular al României din străinătate,
ori în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie, pentru imobilele din mediul rural;

revenire

Eliberarea Cărţii de Identitate Provizorii pentru cetăţenii români cu domiciliul în
străinătate, care locuiesc temporar în România
 CERERE pentru ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE cetățenilor români
cu domiciliu în străinătate și reședință în România – Anexa 4
(imprimată faţă-verso, se eliberează la ghişeu). Cererea va fi semnată în faţa funcţionarului de la
ghişeul SPCLEP.
 PAŞAPORTUL ROMÂNESC, aflat în termen de valabilitate, original şi copie a filei

informatizate și a celei care face dovada domiciliului în străinătate;
 CERTIFICATUL DE NAŞTERE, original şi copie;
 CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE, după caz, HOTĂRÂREA DE DIVORŢ, definitivă şi
irevocabilă, original şi copie;
 ACTUL CU CARE SE FACE DOVADA SPAŢIULUI DE LOCUIT -contract de vânzare
cumpărare a locuinţei, în original şi copie, sau adeverinţa de ROL;
 DECLARAŢIE DE PRIMIRE ÎN SPAŢIU(când solicitantul nu este proprietarul imobilului),
dată de proprietar, în faţa lucrătorului de la ghişeu. În situaţia în care găzduitorul nu se poate
prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la notarul public din țară sau din
străinătate, la Misiunea Diplomatică sau Oficiul Consular al României din străinătate, ori în
prezenţa poliţistului de la postul de poliţie, pentru imobilele din mediul rural;
 2 FOTOGRAFII mărimea 3/4, pe hârtie mată, având dedesupt o bandă albă de 7 mm;
 TAXĂ CONTRAVALOARE CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE 1 leu (la Primăria Oneşti
sau ghiseul.ro)

revenire

Eliberarea actului de identitate prin procură specială
În situaţia cetăţenilor români care au domiciliul în România şi se află temporar în
străinătate, eliberarea cărţii de identitate se poate face prin intermediul altei persoane, pe
bază de procură specială, autentificată la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale
României din ţara în care se află solicitantul.
În cuprinsul procurii speciale, trebuie să se regăsească în mod obligatoriu, scopul pentru
care aceasta a fost eliberata.
ACTE NECESARE:
 PROCURĂ SPECIALĂ obţinută de la Misiunile Diplomatice ori Oficiile Consulare ale
României din statul respectiv;
 O FOTOGRAFIE identică cu cea care a fost aplicată pe procura specială, ştampilată pe
verso;
 CERERE pentru ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE - Anexa 1 (formular
ce se eliberează la ghișeu, sau se poate descarca și imprima faţă-verso). Cererea va fi
completată şi semnată de împuternicit la rubrica “semnătură solicitant” în faţa funcţionarului
de la ghişeul SPCLEP.
 ACTUL DE IDENTITATE al împuternicitului;
 ACTUL DE IDENTITATE trimis de solicitant;
 CERTIFICATUL DE NAŞTERE original şi copie;
 CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE, după caz, HOTĂRÂREA DE DIVORŢ, definitivă şi
irevocabilă, original şi copie;
 CERTIFICATELE DE NAŞTERE ale copiilor sub 14 ani, original şi copie;
 ACTUL CU CARE SE FACE DOVADA SPAŢIULUI DE LOCUIT - contract de vânzare
cumpărare a locuinţei, în original şi copie, sau adeverinţa de ROL;
 DECLARAŢIE DE PRIMIRE ÎN SPAŢIU(când solicitantul nu este proprietarul
imobilului), dată de proprietar, în faţa lucrătorului de la ghişeu. În situaţia în care găzduitorul
nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la notarul public din țară
sau din străinătate, la Misiunea Diplomatică sau Oficiul Consular al României din străinătate,
ori în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie, pentru imobilele din mediul rural;
 ÂTAXĂ CONTRAVALOARE ACT DE IDENTITATE 7 lei (la Primăria Oneşti sau
ghiseul.ro).
Notă:
Depunerea cererii si a documentelor necesare pentru eliberarea primului act de identitate la
împlinirea vârstei de 14 ani sau la dobândirea cetăţeniei române, nu se poate realiza în baza unei
procuri speciale. Dacă din motive obiective aceste persoane nu se pot deplasa în ţară (se află la
studii, urmează un tratament care nu permite întrerupere, prestează o activitate ce nu permite
deplasarea în ţară, etc.), cererea şi documentele necesare se pot depune la Misiunea Diplomatica sau
Oficiul Consular al României din străinătate.

revenire

Acordarea vizei de reşedinţă (flotant)
 CERERE pentru ÎNSCIEREA în ACTUL DE IDENTITATE a MENŢIUNII privind
STABILIREA REŞEDINŢEI - Anexa 3 (imprimată faţă-verso, se eliberează la ghişeu).
Cererea va fi semnată în faţa funcţionarului de la ghişeul SPCLEP;
 ACTUL DE IDENTITATE original (posesorii de Buletin de Identitate ataşează şi copie B.I.);
 CERTIFICATELE DE NAŞTERE ale copiilor sub 14 ani care însoţesc pe titular la noua
reşedinţă, original şi copie;
 ACTUL CU CARE SE FACE DOVADA SPAŢIULUI DE LOCUIT - contract de vânzare
cumpărare a locuinţei, în original şi copie, sau adeverinţa de ROL;
 DECLARAŢIE DE PRIMIRE ÎN SPAŢIU(când solicitantul nu este proprietarul imobilului),
dată de proprietar, în faţa lucrătorului de la ghişeu. În situaţia în care găzduitorul nu se poate
prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la notarul public din țară sau din
străinătate, la Misiunea Diplomatică sau Oficiul Consular al României din străinătate, ori în
prezenţa poliţistului de la postul de poliţie, pentru imobilele din mediul rural;

revenire

Furnizarea unor date cu caracter personal
Persoanele fizice pot solicita, spre a folosi la nevoie, eliberarea unor adeverințe ce
conțin date cu caracter personal, cu care acestea figurează în Registrul National de Evidenta a
Persoanelor.
De asemeni, persoanele fizice sau juridice pot solicita, în baza unor cereri scrise
motivate, pentru care există consimtământul scris al persoanelor vizate sau exista un temei
legal justificat, comunicarea unor date cu caracter personal din Registrul National de
Evidenta a Persoanelor, referitoare la:
- date de stare civila (numele, prenumele, prenumele parinților, data si locul nasterii;
- date referitoare la actele de identitate eliberate;
- date referitoare la domiciliile și resedinţele acordate;
- date referitoare la codul numeric personal atribuit sau reatribuit..
Acte necesare :
 CERERE TIP (se eliberează la ghişeu după caz) sau CERERE pe foaie A4;
 ACTUL DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI, original şi copie ;
 DOCUMENTUL (după caz) CARE DOVEDEŞTE TEMEIUL LEGAL JUSTIFICAT;
 TAXĂ FURNIZARE DATE - 20 leI / persoană verificată (la Primăria Oneşti sau ghiseul.ro).

Notă:

- Se consideră temei legal justificat, solicitările unor date cu caracter personal
primite din partea organelor de poliţie, Ministerului Apărării, Serviciului Român de
Informaţii, Parchetului, Justiţiei, instituţiilor specializate de ocrotire socială cu privire la
minori sau alte persoane îndreptăţite la ocrotire, autorităţilor de sănătate publică
judeţene, caselor de pensii judeţene, executorilor judecătoreşti, persoanelor fizice ale
căror interese legitime sunt probate prin înscrisuri ce fac dovada temeiului legal
justificat, persoanelor fizice care solicită comunicarea unor date proprii de evidenţă a
persoanelor etc.
- Cererile scrise se depun spre competentă soluţionare, la serviciul public
comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia se află domiciliul persoanei fizice a
carei date sunt solicitate sau sediul persoanei juridice care solicită datele.
revenire

