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COMUNICAT
Având în vedere că în anul 2016 se organizează alegeri locale şi
parlamentare, pentru simplificarea şi fluidizarea activităţilor în cadrul
serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, se impune a
fi cunoscute următoarele:
Cetăţenii români trebuie să verifice dacă deţin acte de
identitate aflate în termen de valabilitate. În cazul expirării
termenului de valabilitate ori în situaţia în care termenul urmează să
expire în perioada premergătoare alegerilor locale ori parlamentare,
titularii sau reprezentanţii legali ai acestora trebuie să solicite
eliberarea unui nou act de identitate.
Potrivit dispoziţiilor art. 19 alin. (3) din O.U.G. nr. 97/2005,
republicată, cetăţenii români pot solicita serviciului public
comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau de
reşedinţă, eliberarea unei noi cărţi de identitate cu cel mult 180 de
zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de
identitate deţinut, dar nu mai puţin de 15 zile, prezentând
documentele necesare.
În considerarea dispoziţiilor art. 43 lit. b) din actul normativ
mai sus menţionat, constituie contravenţie şi se sancţionează cu
amendă de la 40 lei la 80 lei nerespectarea dispoziţiilor art. 19
alin. (3).
În acest context, adresăm rugămintea cetăţenilor care se găsesc
în astfel de situaţii de a se adresa, în timp util, lucrătorilor serviciilor
publice comunitare de evidenţă a persoanelor, astfel încât, să fie
evitată aglomeraţia de la ghişeele acestor servicii.

De asemenea, cetăţenii români care deţin buletine de
identitate trebuie să verifice dacă au înscris codul numeric
personal (C.N.P.). În situaţia în care C.N.P. nu este înscris în actul
de identitate, persoana fizică în cauză, trebuie să se adreseze
serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de
domiciliu sau de reşedinţă pentru soluţionarea acestei probleme.
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