ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE LA 14 ANI
- Cerere pentru eliberarea actului de identitate ( se eliberează la ghişeu). 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, original;
- 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;
- Actul cu care se face dovada spaţiului de locuit: contract de vânzare-cumpărare a
locuinţei, în original, sau adeverinţa de la Primărie - registrul agricol (eliberată cu cel mult 30
zile înainte de data curentă);
- Proprietarul imobilului cu actul de identitate;
- Taxă contravaloare act de identitate 7 lei (se achită la ghişeul SPCLEP Solca).
ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE DUPĂ
ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI
- Cerere pentru eliberarea actului de identitate ( se eliberează la ghişeu). Cererea va fi
semnată în faţa funcţionarului de la ghişeul SPCLEP;
- Certificatul de naştere, original;
- Declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei persoane majore, 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;
- Fişa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului, realizată de unitatea de poliţie
de la locul de domiciliu sau reşedinţă al solicitantului (se face după depunerea cererii);
- Actul cu care se face dovada spaţiului de locuit: contract de vânzare-cumpărare a
locuinţei, în original, sau adeverinţa de la Primărie - registrul agricol (eliberată cu cel mult 30
zile înainte de data curentă);
- Proprietarul imobilului cu actul de identitate;
- Taxă contravaloare act de identitate 7 lei (SPCLEP Solca).

ELIBERAREA UNEI NOI CĂRŢI DE IDENTITATE CA URMARE A:
EXPIRĂRII TERMENULUI DE VALABILITATE,
SCHIMBĂRII NUMELUI,
SCHIMBĂRII DOMICILIULUI,
PRESCHIMBĂRII BULETINELOR DE IDENTITATE,
SCHIMBĂRII FIZIONOMIEI TITULARULUI,
PIERDERII SAU FURTULUI,
DETERIORĂRII SAU DISTRUGERII
- Cerere pentru eliberarea actului de identitate ( se eliberează la ghişeu). Cererea va fi
semnată în faţa funcţionarului de la ghişeul SPCLEP;
- Actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;
- Certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original;
- Certificatele de naştere pentru copiii sub 14 ani, original;
- Certificat de deces soţ/soție, dacă este cazul, original;
- Hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, dacă este cazul, original;
- Dovada eliberată de unitatea de poliţie unde a fost reclamat furtul (în cazul furtului
actului);
- Actul cu care se face dovada spaţiului de locuit: contract de vânzare-cumpărare a
locuinţei, în original, sau adeverinţa de la Primărie - registrul agricol (eliberată cu cel mult 30
zile înainte de data curentă);
- Proprietarul imobilului cu actul de identitate;
- Taxă contravaloare act de identitate 7 lei (SPCLEP Solca).
ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE PENTRU PERSOANELE
CARE AU DOBÂNDIT/REDOBÂNDIT CETĂŢENIA ROMÂNĂ
Este cazul persoanelor care la data obţinerii cetăţeniei române locuiau pe teritoriul
României în baza unui permis de şedere, eliberat de Oficiul Român pentru Imigrări.
- Cerere pentru eliberarea actului de identitate ( se eliberează la ghişeu). Cererea va fi
semnată în faţa funcţionarului de la ghişeul SPCLEP;
- Certificatul de naştere, cu care face dovada cetăţeniei române, original;
- Certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original;
- Certificatul de cetăţenie eliberat de Ministerul Justiţiei ori misiunile diplomatice sau
oficiile consulare ale României în străinătate, original;
- Certificatele de naştere pentru copiii sub 14 ani care dobândesc cetăţenia română
împreună cu părinţii şi însoţesc părinţii la noul domiciliu, original;
- Actul cu care se face dovada spaţiului de locuit: contract de vânzare-cumpărare a
locuinţei, în original, sau adeverinţa de la Primărie - registrul agricol (eliberată cu cel mult 30
zile înainte de data curentă);
- Proprietarul imobilului cu actul de identitate;

- Un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identităţii,
respectiv: paşaport, permis de conducere sau act de identitate străin, original;
- Taxă contravaloare act de identitate 7 lei (SPCLEP Solca);
NOTĂ: la eliberarea actului de identitate, solicitantul va preda permisul de şedere
eliberat de Oficiul Român pentru Imigrări.
ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE PRIN PROCURĂ SPECIALĂ
În situaţia în care solicitantul actului de identitate se află temporar în străinătate,
depunerea cererii sau după caz, eliberarea actului de identitate se poate face şi pe bază de
procură specială obținută de la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României din
statul respectiv. Procura trebuie să aibă aplicată fotografia solicitantului şi să fie certificată cu
timbrul sec al misiunii diplomatice sau oficiului consular respectiv. La procură se ataşează o
fotografie identică cu cea care a fost aplicată pe aceasta, ştampilată pe verso. Preluarea
imaginii necesare în procesul de producere şi eliberare a cărţii de identitate se realizează prin
scanarea fotografiei ataşate la procura specială. În cuprinsul procurii speciale, trebuie să se
regăsească în mod obligatoriu, scopul pentru care aceasta a fost eliberată.
- Procura special obținută 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 ( se eliberează la ghişeu). Cererea va fi
semnată de împuternicit la rubrica “semnătură solicitant” în faţa funcţionarului de la ghişeul
SPCLEP;
- Actul de identitate al împuternicitului;
- Actul de identitate şi cartea de alegător trimise de solicitant;
- Certificatul de naştere, original;
- Certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original;
- Certificatele de naştere pentru copiii sub 14 ani, dacă este cazul, original;
- Certificatul de deces soţ/soție, dacă este cazul, original;
- Hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, dacă este cazul,original;
- Actul cu care se face dovada spaţiului de locuit: contract de vânzare-cumpărare a
locuinţei, în original, sau adeverinţa de la Primărie - registrul agricol (eliberată cu cel mult 30
zile înainte de data curentă);
- Proprietarul imobilului cu actul de identitate;
- Taxă contravaloare act de identitate 7 lei (SPCLEP Solca);
NOTĂ:
Depunerea cererii şi 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 vor
depune la misiunea diplomatică a României.

ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PENTRU CETĂŢENII
ROMÂNI CARE SOLICITĂ SCHIMBAREA DOMICILIULUI DIN
STRĂINĂTATE ÎN ROMÂNIA
Este cazul persoanelor care fie la data obţinerii cetăţeniei române aveau domiciliul
stabil pe teritoriul altui stat, fie sunt cetăţeni români care deţin paşaport românesc cu
menţionarea 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 (se eliberează la ghişeu). Cererea va fi semnată în faţa
funcţionarului de la ghişeul SPCLEP;
- Paşaportul românesc, original;
- Actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberate de autorităţile străine, original;
- Certificatul de naştere, original;
- Certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original;
- Certificatul de deces soţ/soție, dacă este cazul, original;
- Hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, dacă este cazul,original;
- Certificatele de naştere şi paşapoartele, dacă este cazul pentru copiii sub 14 ani care
însoţesc pe titular la noul domiciliu, original;
- Actul cu care se face dovada spaţiului de locuit: contract de vânzare-cumpărare a
locuinţei, în original, sau adeverinţa de la Primărie - registrul agricol (eliberată cu cel mult 30
zile înainte de data curentă);
- Proprietarul imobilului cu actul de identitate;
- Taxă contravaloare act de identitate 7 lei (SPCLEP Solca);
NOTĂ:
- la eliberarea actului de identitate, solicitantul va preda paşaportul românesc;
- în situaţia în care doar unul din părinţi schimbă domiciliul din străinătate în
România împreună cu copiii minori, este necesar consinţământul celuilalt părinte prin
declarație notarială, sau după caz, hotărâre judecătorească prin care a fost încredinţat
minorul.
ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII
Este cazul când solicitantul nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea
cărţii de identitate (lipsă certificate stare civilă, lipsă spaţiu sau dovadă proprietate asupra
spaţiului de locuit, lipsa declaraţie de primire în spaţiu, etc.)
- Cerere pentru eliberarea actului de identitate ( se eliberează la ghişeu). Cererea va fi
semnată în faţa funcţionarului de la ghişeul SPCLEP;
- Actul de identitate, original;
- Certificatul de naştere,dacă există,original;
- Certificatul de căsătorie, dacă există, original;
- Certificatele de naştere pentru copiii sub 14 ani care însoţesc pe titular la noul

domiciliu, dacă este cazul, original;
- Certificatul de deces al soţ/soție, sau hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă,
dacă este cazul, original;
- Actul cu care se face dovada spaţiului de locuit, dacă există: contract de vânzarecumpărare a locuinţei, în original, sau adeverinţa de la Primărie - registrul agricol (eliberată
cu cel mult 30 zile înainte de data curentă);
- Proprietarul imobilului cu actul de identitate;
- 3 fotografii mărimea 3/4, având dedesubt o bandă albă de 7 mm;
- Taxă contravaloare act de identitate provizoriu 1 leu (SPCLEP Solca).
VIZA DE REŞEDINŢĂ (FLOTANT)
- Cerere pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea
reşedinţei (se eliberează la ghişeu). Cererea va fi semnată în faţa funcţionarului de la ghişeul
SPCLEP;
- Actul de identitate, original;
- Actul cu care se face dovada spaţiului de locuit, dacă există: contract de vânzare
cumpărare a locuinţei, în original, sau adeverinţa de la Primărie - registrul agricol (eliberată
cu cel mult 30 zile înainte de data curentă);
- Proprietarul imobilului cu actul de identitate;
- Certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani care însoţesc pe titular la noua
reşedinţă, original.

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 domiciliul în
străinătate și reședința în România (se eliberează la ghişeu). Cererea va fi semnată în faţa
funcţionarului de la ghişeul SPCLEP.
- Paşaportul românesc, aflat în termen de valabilitate, original;
- Certificatul de naştere, original;
- Certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original;
- Certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani care însoţesc pe titular la noua
reşedinţă, original;
- Certificatul de deces soț/soție, dacă este cazul, original;
- Hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, dacă este cazul, original;
- Actul cu care se face dovada spaţiului de locuit, dacă există: contract de vânzare
cumpărare a locuinţei, în original, sau adeverinţa de la Primărie - registrul agricol (eliberată
cu cel mult 30 zile înainte de data curentă);
- Proprietarul imobilului cu actul de identitate;
- 3 fotografii mărimea 3/4, având dedesubt o bandă albă de 7 mm;

- Taxă contravaloare act de identitate provizoriu 1 leu (SPCLEP Solca).

