CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BABADAG
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a
Persoanelor al Oraşului Babadag
Str. Cabanei nr.5 Jud. Tulcea, tel.0240562126, email: evidentapopulatiei@primaria-babadag.ro

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL
PRIMIRI DOCUMENTE
- LUNI
8.30 -12.00
-MARŢI
13.00 -16.30
-MIERCURI 8.30 -12.00
- JOI
13.00 -18.30
-VINERI
8.30 -12.30

ELIBERARE ACTE DE IDENTITATE
- LUNI
- MARŢI
- MIERCURI
- JOI
- VINERI

13.00 -16.30
8.30 -12.00
13.00 -16.30
8.30 - 12.00
13.00 -16.30

•

CETĂŢENII ORAŞULUI BABADAG, precum şi cei ai comunelor arondate: CIUCUROVA, JURILOVCA, MIHAI BRAVU,

SARICHIOI, SLAVA CERCHEZĂ, TOPOLOG, SUNT RUGAŢI SĂ-ŞI VERIFICE VALABILITATEA CĂRŢILOR DE IDENTITATE.

IMPORTANT
Actul de identitate al cărui termen de valabilitate a expirat, poate fi preschimbat cu 180 de zile înainte de data expirării, se preschimbă
cu cel puţin 15 zile înainte de expirarea termenuluide valabilitate a actului de identitate.

ATENŢIE
CETĂŢENII CARE NU SOLICITĂ ELIBERAREA UNUI NOU ACT DE IDENTITATE, ÎNAINTE CU 15 ZILE DE EXPIRAREA
CELUI VECHI, VOR FI SANCŢIONAŢI CU AMENDĂ CUPRINSĂ ÎNTRE 40 ŞI 80 RONI. TERMENUL DE VALABILITATE ALE
ACTELOR DE IDENTITATE URMĂRESC O ACTUALIZARE PERIODICĂ A EVIDENŢEI OFICIALE ALE STATULUI CU IMAGINEA
INDIVIDULUI, CU DATE DE STARE CIVILĂ, ŞI DOMICILIUL SĂU.

CARTEA DE IDENTITATE SE ELIBEREAZĂ CU TERMENUL DE VALABILITATE ASTFEL:
4 ANI PENTRU PERSOANELE CU VĂRSTA CUPRINSĂ ÎNTRE 14-18 ANI;
7 ANI PENTRU PERSOANELE CU VĂRSTA CUPRINSĂ ÎNTRE 18-25 ANI;
10 ANI DUPĂ ÎMPLINIREA VĂRSTEI DE 25 ANI;
PERMANENT DUPĂ IMPLINIREA VÂRSTEI DE 55 ANI.

Cartea de identitate provizorie se eliberează cetăţenilor români, când aceştia nu posedă actele necesare eliberării cărţii de
identitate, respectiv are statut de cetăţean român cu domiciliu în străinătate şi reşedinţă în România. Durata de valabilitate a cărţii de
identitate provizorii se stabileşte de către autoritatea emitentă şi este de 1 an.

CETĂŢENII CARE CONSTATĂ, CĂ AU CARTEA DE IDENTITATE CU TERMENUL DE VALABILITATE EXPIRAT,
PIERDUTĂ SAU ALTE CAZURI, ETC., SUNT RUGAŢI SĂ SE PREZINTE LA SEDIUL Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a
Persoanelor BABADAG: ORAŞ BABADAG, STR. CABANEI, NR. 5, JUD. TULCEA CU URMĂTOARELE DOCUMENTE DUPĂ CAZ:

ACTE NECESARE ELIBERĂRII CĂRŢILOR DE IDENTITATE
PENTRU PRIMA DATA (LA 14 ANI):
MINORUL SE V-A PREZENTA CU UNUL DINTRE PĂRINŢI SAU REPREZENTANTUL LEGAL, pentru a solicita eliberarea
actului de identitate.
Certificat de naştere original şi copie;
Certificat de căsătorie original şi copie (după caz);
Hotărâre de divorţ original şi copie cu menţinunea ,, irevocabilă şi definitivă (după caz), să aibă ştampila şi semnătura
judecătoriei unde s-a produs evenimentul;
Certificat de divorţ, (iar pentru cei care au minori – acordul parental) original şi copie;
Act casă, (original şi copie) adeverinţă eliberată de serviciul urbanism ;
Taxă eliberare carte de identitate de 7 Roni la Serviciul Ipozite şi Taxe Locale Babadag.
NOTĂ:Părintele v-a avea asupra sa cartea de identitate original .

DOMICILIUL COPILULUI ESTE LA PĂRINŢII SĂI SAU:
LA ACELA DINTRE PĂRINŢI LA CARE EL LOCUIEŞTE STATORNIC;
REPREZENTANTULUI SĂU LEGAL;

LA PERSOANA FIZICĂ ORI JURIDICĂ LA CARE ESTE ÎNCREDINŢAT ÎN PLASAMENT;
ÎN SITUAŢIA ÎN CARE PĂRINŢII AU DOMICILII DIFERITE, CEREA PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE
IDENTITATE SE SEMNEAZĂ DE PĂRINTELE LA CARE MINORUL ARE DOMICILIUL, ÎN CONDIŢILE LEGII.
MINORUL ÎNCREDINŢAT, CA URMARE A DIVORŢULUI PĂRINŢILOR, LA UNUL DINTRE ACEŞTIA, VA FI ÎNSOŢIT
DE TATĂL SAU MAMA CĂRUIA I-A FOST DAT SPRE CREŞTE ŞI EDUCARE;
PENTRU MINORUL CARE, DEŞI A FOST ÎNCREDINŢAT, PRIN HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ, UNUIA DINTRE
PĂRINŢI, LOCUIEŞTE STATORNIC LA CELĂLALT PĂRINTE, SE SOLICITĂ DECLARAŢIA DE CONSIMŢĂMÂNT A PĂRINTELUI
CĂRUIA I-A FOST ÎNCREDINŢAT, DIN CARE SĂ REZULTE CĂ ESTE DE ACORD CA ÎN ACTUL DE IDENTITATE AL MINORULUI
SĂ FIE ÎNSCRISĂ ADRESA LA CARE LOCUIEŞTE STATORNIC;
DECLARAŢIA POATE FI DATĂ LA GHIŞEU, ÎN PREZENŢA PERSONALULUI SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR
LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR, IAR ÎN CAZUL ÎN CARE PĂRINTELE NU SE POATE PREZENTA LA GHIŞEU,
DECLARAŢIA TREBUIE SĂ FIE AUTENTIFICTĂ LA NOTARUL PUBLIC SAU, DUPĂ CAZ, LA MISIUNEA DIPLOMATICĂ A
ROMÂNIEI DIN STATUL ÎN CARE ACESTA SE AFLĂ;
DACĂ PĂRINTELE NU ESTE TITULARUL SPAŢIULUI DE LOCUIT ESTE NECESARĂ PREZENŢA GĂZDUITORULUI
CARE VA PREZENTA ACTUL DE PROPRIETATE;
DACĂ GĂZDUITORUL NU SE POATE PREZENTA LA S.P.C.L.E.P., DECLARAŢIA DE PRIMIRE ÎN SPAŢIU POATE FI
FĂCUTĂ LA NOTAR PUBLIC, LA MISIUNEA DIPLOMATICĂ SAU OFICIUL CONSULAR AL ROMÂNIEI DIN STRĂINĂTATE SAU
ÎN PREZENŢA POLIŢISTULUI DE LA POSTUL DE POLIŢIE – PENTRU MEDIUL RURAL.

ATENŢIE
PĂRINŢII SAU REPEREZENTANTUL LEGAL CARE NU SOLICITĂ, ÎN TERMENUL LEGAL DE 15 ZILE – SOCOTIT DIN
ZIUA ÎN CARE COPILUL ÎMPLINEŞTE VÂRSTA DE 14 ANI – VOR FI SANCŢIONAŢI CU AMENDĂ CUPRINSĂ ÎNTRE 40 ŞI 80
RONI.

o DE LA VĂRSTA DE 14 ANI, DAR PÂNĂ LA ÎMPLINIREA A 18 ANI, ACTUL DE IDENTITATE SE SOLICITĂ ÎN CONDIŢII
SIMILARE CU PRIMA ELIBERARE LA ÎMPLINIREA VĂRSTEI DE 14 ANI.
o ÎN SITUAŢIA ÎN CARE ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE ESTE SOLICITATĂ DUPĂ ÎMPLINIREA VÂRSTEI
DE 18 ANI, SUNT OBLIGATORII PE LÂNGĂ ACTELE NECESARE PRECIZATE MAI SUS URMĂTOARELE:
-

Declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a

actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată, ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului (se dă în faţa lucrătorului din
cadrul S.P.C.L.E.P.Babadag).;
-

Fişa cu impresiunile decadactilare (amprentare) ale solicitantului, realizată de unitatea de poliţie de la locul de domiciliu sau reşedinţă

al acestuia;
-

Documentul cu care face dovada adresei de domiciliu – original şi copie.
DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SE

POATE FACE CU UNUL DIN URMĂTOARELE DOCUMENTE, PREVĂZUTE DE

LEGISLAŢIA ÎN VIGOARE:
1.

CONTRACTUL DE VÂNZARE – CUMPĂRARE AL IMOBIL CU DESTINAŢIA DE LOCUINŢĂ, ÎNCHEIAT ÎN FORMĂ

AUTENTICĂ;
2.

CONTRACTUL DE DONAŢIE A UNUI IMOBIL, ÎNCHEIAT ÎN FORMĂ AUTENTICĂ;

3.

CONTRACTUL DE VÂNZARE – CUMPĂRARE A UNUI IMOBIL TIP LOCUINŢĂ CU CLAUZĂ DE UZ SAU UZUFRUCT,

ÎNCHEIAT ÎN FORMĂ AUTENTICĂ;

NOTĂ: poate cere înscrierea domiciliului la imobilul respectiv cel care dobândeşte deplina proprietete sau un drep de uz ori uzfruct
asupra acestuia, nu şi cel care dobăndeşte nuda proprietate; nudul proprietar îşi poate stabili domiciliul doar cu acceptul uzufructuarului.
4.

Contractul de vânzare – cumpărare a unui imobil tip locuinţă cu clauză de abitaţie, încheiat în formă autentică.

NOTĂ: poate cere înscrierea domiciliului la imobil respectiv persoana fizică care dobândeşte dreptul de abitaţie asupra acestuia.
5.

Contractul de donaţie a unui imobil tip de locuinţă cu clauză de uz sau uzufruct, încheiat în formă autentică.

NOTĂ: poate cere înscrierea domiciliului la imobilul respectiv cel care dobândeşte deplina proprietete sau un drep de uz ori uzfruct
asupra acestuia, nu şi cel care dobăndeşte nuda proprietate; nudul proprietar îşi poate stabili domiciliul doar cu acceptul uzufructuarului.
6.

Contractul de donaţie a unui imobil tip locuinţă cu clauză de abitaţie, încheiat în formă autentică;

7.

Contactul de schimb de locuinţe, încheiat în formă autentică;

8.

Contactul de întreţinere, încheiat în formă autentică;

NOTĂ: dacă dreptul de uz sau de folosinţă (uzufruct viager) rezervat persoanei întreţinute, priveşte doar o parte din imobil, atunci
întreţinătorul are dreptul de a folosi restul imobilului ca şi locuinţă, cu consecinţa stabiliri domiciliului la adresa respectivă.
9.

Contactul de rentă viageră, încheiat în formă autentică;

NOTĂ: dacă dreptul de uz sau de folosinţă rezervat persoanei care primeşte rentă, priveşte doar o parte din imobil, atunci cel care
plăteşte renta, are desigur dreptul de a folosi restul imobilului ca şi locuinţă, cu consecinţa stabilirii domiciliului la adresa respectivă;
10.

Contractul de construcţie a unui imobil cu destinaţia de locuinţă însoţit de procesul verbal de predare – primire a locuinţei sau

de recepţie preliminară.
11.

Autorizaţia de construcţie a unui imobil cu destinaţia de locuinţă însoţită de procesul verbal de predare – primire a locuinţei sau

de recepţie preliminară;
12.

Autorizaţia de construcţie a unui imobil cu destinaţia de locuinţă însoţită de autorizaţia de luare în folosinţă a imobilului (tip

locuinţă);
13.

Certificat de moştenitor eliberat de notarul public în cazul procedurii succesorale notariale necontencioase;

14.

Contractul de închiriere a unui imobil cu destinaţie de locuinţă;

NOTĂ:
dacă acest contract a fost încheiat în formă autentică nu se impune să fie înregistrat la Administraţia Financiară şi nu este necesară
prezentarea vreunui alt document;
dacă a fost încheiat sub forma înscrisului sub semnătură privată, acest tip de contract se impune să fie înregistrat la Administraţia
Financiară pentru plata impozitului pe venit, fără a fi necesară prezenţa vreunui alt document;
dacă a fost încheiat sub forma înscrisului sub semnătură privată şi nu a fost înregistrat la Administraţia Fiscală se impune prezentarea
actului de proprietate /a axtrasului de carte funciară pentru a se dovedi dreptul celui care închiriază de a încheia contractul.
15.

Contractul de comodat (împrumutul de folosinţă gratuită) al unui imobil cu destinaţie de locuinţă;

NOTĂ:
acest tip de contract poate fi încheiat în formă autentică;
dacă a fost încheit sub forma înscrisului sub semnătură privată se impune şi prezenţa actului de proprietate /a extrasului de carte
funciară pentru a se dovedi dreptul celui care dă în folosinţă gratuit imobilul, de a încheia contractul;
16.

Actul de adjudecare;

NOTĂ: prin adjudecare, cumpărătorul devine, de la data predării, proprietarul bunului adjudecat;
17.

Actul de partaj convenţional (voluntar) încheiat în formă autentică;

18.

Hotărârea judecătorească (sentinţe civile), rămasă definitivă şi irevocabilă, privind constatarea dreptului de proprietate,

retrocedarea sau partajul a unui imobil cu destinaţia de locuinţă;
NOTĂ: în cazul hotărârilor judecătoreşti (sentinţe civile) prin care s-au dispus măsuri privind obligarea la plata unor sume de bani,
acetea trebuie să fie definitive, irevocabile şi să fie investite cu formă executorie.
19.

Sentinţa/ hotărăre judecătorească având ca obiect şi atribuirea beneficiului locuinţei conjugale;

NOTĂ: această hotărăre judecătorească va fi însoţită în mod obligatoriu atăt de actul privind proprietatea imobilului din care rezultă
că foştii soţi sunt coproprietari, cât şi de declaraţia pe proprie răspundere dată de beneficiarului folosinţei locuinţei conjugale, din cuprinsul
căreia va rezulta că nu s-a efectuat partajul, data în faţa lucrătorului de evidenţă;
20.

Extrasul de carte funciară (C.F., nu poate fi mai vechi de 30 zile);

21.

Titlul de proprietate al unui imobil cu destinaţia de locuinţă;

22.

Adeverinţă eliberată de autoritatea administraţiei publice locale (primării), în original, din care să rezulte că solicitantul sau

după caz,găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol, cu imobil cu destinaţia de locuinţă; ACEASTĂ ADEVERINŢĂ TREBUIE
PREZENTATĂ ÎNTR-UN INTERVAL DE CEL MULT 30 DE ZILE DE LA DATA EMITERII (NU POATE FI MAI VECHE DE 30 ZILE).
DECLARAŢIA

SCRISĂ A GĂZDUITORULUI, PERSOANĂ FIZICĂ SAU JURIDICĂ, DE PRIMIRE ÎN SPAŢIU,

ÎNSOŢITĂ DE UNUL DINTRE DOCUMENTELE PREVĂZUTE LA PUNCTELE 1-22.

ATENŢIE
DECLARAŢIA DE LUARE ÎN SPAŢIU POATE FI DATĂ ÎN FAŢA LUCRĂTORULUI DIN CADRUL SERVICIULUI
PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR, A POLIŢISTULUI DE SIGURANŢĂ PUBLICĂ, A NOTARULUI PUBLIC
ORI A FUNCŢIONARULUI MISIUNII DIPLOMATICE SAU OFICIULUI CONSULAR AL ROMÂNIEI.
DECLARAŢIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE A SOLICITANTULUI (ANEXA NR. 14), ÎNSOŢITĂ DE NOTA DE
VERIFICARE A POLIŢISTULUI DE ORDINE PUBLICĂ, PRIN CARE ACESTA VA CERTIFICA EXISTENŢA UNUI IMOBIL ŞI
FAPTUL CĂ SOLICITANTUL LOCUIEŞTE EFECTIV LA ADRESA DECLARATĂ, PENTRU PERSOANA FIZICĂ CE NU POATE
PREZENTA DOCUMENTELE PREVĂZUTE LA PUNCTELE 1 – 22.
PENTRU MINORI ŞI PERSOANELE FIZICE PUSE SUB INTERDICŢIE, DECLARAŢIA DE DĂ ŞI SE SEMNEAZĂ DE
CĂTRE PĂRINŢI SAU DE CĂTRE REPREZENTANŢII LOR LEGALI.

PRECIZĂRI PRIVIND ART. 321, 322, 323 DIN CODUL CIVIL:
DECLARŢIA DE CONSIMŢĂMÂNT PENRU PRIMIRE ÎN SPAŢIU A UNEI TERŢE PERSOANE, POATE FI DATĂ
NUMAI DE UNUL DINTRE SOŢI ÎN SITUAŢIA ÎN CARE IMOBILUL RESPECTIV NU A FOST NOFIFICAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ
CA LOCUINŢĂ A FAMILIEI;
ÎN SPAŢIUL DESTINAT DECLARAŢIEI DATĂ PE CERERE ORI ÎN CONŢINUTUL DECLARAŢIEI MODEL ANEXA
NR. 12 SAU 13 DIN HG. 1375/2006, SOŢUL MENŢIONEAZĂ URMĂTORUL TEXT ,, DECLAR CĂ IMOBILUL NU A FOST NOTIFICAT
ÎN CARTEA FUNCIARĂ CA LOCUINŢĂ A FAMILIEI”;
ÎN CAZUL ÎN CARE IMOBILUL A FOST NOTIFICAT

ÎN CARTEA FUNCIARĂ CA LOCUINŢĂ A FAMILIEI,

DECLARAŢIA DE CONSIMŢĂMÂNT TREBUIE SĂ FIE DATĂ DE AMBI SOŢI.
ÎN BAZA UNUI CONTRACT DE ÎNCHIRIERE AL CĂRUI TITULAR ESTE NUMAI UNUL DINTRE SOŢI SAU CARE
ESTE ÎNCHEIAT ÎNAINTE DE CĂSĂTORIE, SE POATE ELIBERA ACT DE IDENTITATE ATÂT CELUILALT SOŢ, CÂT ŞI
COPIILOR MINORI, FĂRĂ CONSIMŢĂMÂNTUL PROPRIETARULUI.

ACTE NECESARE ELIBERĂRII CĂRŢILOR DE IDENTITATE
CA URMARE A EXPIRĂRII
Carte de identitate expirată original;
Certificat de naştere original şi copie;
Certificat de căsătorie original şi copie (după caz);
Hotărâre de divorţ original şi copie cu menţinunea ,, irevocabilă şi definitivă (după caz), să aibă ştampila şi
semnătura judecătoriei unde s-a produs evenimentul;

Certificat de divorţ, (iar pentru cei care au minori – acordul parental) original şi copie;
Certificat de naştere copii minori sub 14 ani original şi copie;
Act casă ( original şi copie), adeverinţă eliberată de serviciul urbanism, registrul agricol (adeverinţa are
valabilitate 30 zile de la data eliberării);
Taxă eliberare carte de identitate de 7 Roni la Serviciul Ipozite şi Taxe Locale Babadag.

DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SE POATE FACE CU UNUL DIN URMĂTOARELE DOCUMENTE, PREVĂZUTE
DE LEGISLAŢIA ÎN VIGOARE:
1.

CONTRACTUL DE VÂNZARE – CUMPĂRARE AL IMOBILULUI CU DESTINAŢIA DE LOCUINŢĂ, ÎNCHEIAT ÎN

FORMĂ AUTENTICĂ;
2.

CONTRACTUL DE DONAŢIE A UNUI IMOBIL, ÎNCHEIAT ÎN FORMĂ AUTENTICĂ;

3.

CONTRACTUL DE VÂNZARE – CUMPĂRARE A UNUI IMOBIL TIP LOCUINŢĂ CU CLAUZĂ DE UZ SAU UZUFRUCT,

ÎNCHEIAT ÎN FORMĂ AUTENTICĂ;
NOTĂ: poate cere înscrierea domiciliului la imobilul respectiv, cel care dobândeşte deplina proprietete, sau un drept de uz, ori uzfruct
asupra acestuia, nu şi cel care dobândeşte nuda proprietate; nudul proprietar îşi poate stabili domiciliul doar cu acceptul uzufructuarului.
4.

Contractul de vânzare – cumpărare a unui imobil tip locuinţă cu clauză de abitaţie, încheiat în formă autentică;

NOTĂ: poate cere înscrierea domiciliului la imobil respectiv persoana fizică care dobândeşte dreptul de abitaţie asupra acestuia.
5.

Contractul de donaţie a unui imobil tip de locuinţă cu clauză de uz sau uzufruct, încheiat în formă autentică;

NOTĂ: poate cere înscrierea domiciliului la imobilul respectiv cel care dobândeşte deplina proprietete sau un drept de uz ori uzfruct
asupra acestuia, nu şi cel care dobândeşte nuda proprietate; nudul proprietar îşi poate stabili domiciliul doar cu acceptul uzufructuarului.
6.

Contractul de donaţie a unui imobil tip locuinţă cu clauză de abitaţie, încheiat în formă autentică;

7.

Contactul de schimb de locuinţe, încheiat în formă autentică;

8.

Contactul de întreţinere, încheiat în formă autentică;

NOTĂ: dacă dreptul de uz sau de folosinţă(uzufruct viager)rezervat persoanei întreţinute, priveşte doar o parte din imobil,atunci
întreţinătorul are dreptul de a folosi restul imobilului ca şi locuinţă, cu consecinţa stabiliri domiciliului la adresa respectivă.
9.

Contactul de rentă viageră, încheiat în formă autentică;

NOTĂ: dacă dreptul de uz sau de folosinţă rezervat persoanei care primeşte rentă, priveşte doar o parte din imobil, atunci cel care
plăteşte renta, are desigur dreptul de a folosi restul imobilului ca şi locuinţă, cu consecinţa stabilirii domiciliului la adresa respectivă;
10.

Contractul de construcţie a unui imobil cu destinaţia de locuinţă însoţit de procesul verbal de predare – primire a locuinţei sau

de recepţie preliminară;
11.

Autorizaţia de construcţie a unui imobil cu destinaţia de locuinţă însoţită de procesul verbal de predare – primire a locuinţei sau

de recepţie preliminară;
12.

Autorizaţia de construcţie a unui imobil cu destinaţia de locuinţă însoţită de autorizaţia de luare în folosinţă a imobilului (tip

locuinţă).
13.

Certificat de moştenitor eliberat de notarul public în cazul procedurii succesorale notariale necontencioase;

14.

Contractul de închiriere a unui imobil cu destinaţie de locuinţă;

NOTĂ:
dacă acest contract a fost încheiat în formă autentică nu se impune să fie înregistrat la Administraţia Financiară şi nu este
necesară prezentarea vreunui alt document.
dacă a fost încheiat sub forma înscrisului sub semnătură privată, acest tip de contract se impune să fie înregistrat la
Administraţia Financiară pentru plata impozitului pe venit, fără a fi necesară prezenţa vreunui alt document;
dacă a fost încheiat sub forma înscrisului sub semnătură privată şi nu a fost înregistrat la Administraţia Fiscală, se impune
prezentarea actului de proprietate/ a extrasului de carte funciară pentru a se dovedi dreptul celui care închiriază de a încheia contractul;

15.

Contractul de comodat (împrumutul de folosinţă gratuită) al unui imobil cu destinaţie de locuinţă;

NOTĂ:
acest tip de contract poate fi încheiat în formă autentică.
dacă a fost încheit sub forma înscrisului sub semnătură privată se impune şi prezenţa actului de proprietate/ a extrasului de carte
funciară pentru a se dovedi dreptul celui care dă în folosinţă gratuit imobilul, de a încheia contractul.
16.

Actul de adjudecare;

NOTĂ: prin adjudecare, cumpărătorul devine, de la data predării, proprietarul bunului adjudecat.
17.

Actul de partaj convenţional (voluntar) încheiat în formă autentică;

18.

Hotărârea judecătorească (sentinţe civile) rămasă definitivă şi irevocabilă, privind constatarea dreptului de proprietate,

retrocedarea sau partajul a unui imobil cu destinaţia de locuinţă;
NOTĂ: în cazul hotărârilor judecătoreşti (sentinţe civile) prin care s-au dispus măsuri privind obligarea la plata unor sume de bani,
acestea trebuie să fie definitive, irevocabile şi să fie investite cu formă executorie.
19.

Sentinţa/ hotărăre judecătorească având ca obiect şi atribuirea beneficiului locuinţei conjugale;

NOTĂ: această hotărăre judecătorească va fi însoţită în mod obligatoriu atât de actul privind proprietatea imobilului din care rezultă
că foştii soţi sunt coproprietari, cât şi de declaraţia pe proprie răspundere dată de beneficiarul folosinţei locuinţei conjugale, din cuprinsul
căreia va rezulta că nu s-a efectuat partajul, data în faţa lucrătorului de evidenţă;
20.

Extrasul de carte funciară (C. F., nu poate fi mai vechi de 30 zile);

21.

Titlul de proprietate al unui imobil cu destinaţia de locuinţă;

22.

Adeverinţă eliberată de autoritatea administraţiei publice locale (primării), în original, din care să rezulte că solicitantul sau

după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol, cu imobil cu destinaţia de locuinţă; ACEASTĂ ADEVERINŢĂ TREBUIE
PREZENTATĂ INTR-UN INTERVAL DE CEL MULT 30 DE ZILE DE LA DATA EMITERII ( NU POATE FI MAI VECHE DE 30 ZILE).

DECLARAŢIA

SCRISĂ A GĂZDUITORULUI, PERSOANĂ FIZICĂ SAU JURIDICĂ, DE PRIMIRE ÎN SPAŢIU,

ÎNSOŢITĂ DE UNUL DINTRE DOCUMENTELE PREVĂZUTE LA PUNCTELE 1 – 22.

ATENŢIE
DECLARAŢIA DE LUARE ÎN SPAŢIU POATE FI DATĂ ÎN FAŢA LUCRĂTORULUI DIN CADRUL SERVICIULUI
PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR, A POLIŢISTULUI DE SIGURANŢĂ PUBLICĂ, A NOTARULUI PUBLIC
ORI A FUNCŢIONARULUI MISIUNII DIPLOMATICE SAU OFICIULUI CONSULAR AL ROMÂNIEI.
DECLARAŢIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE A SOLICITANTULUI (ANEXA NR. 14), ÎNSOŢITĂ DE NOTA DE
VERIFICARE A POLIŢISTULUI DE ORDINE PUBLICĂ, PRIN CARE ACESTA V-A CERTIFICA EXISTENŢA UNUI IMOBIL ŞI
FAPTUL CĂ SOLICITANTUL LOCUIEŞTE EFECTIV LA ADRESA DECLARATĂ, PENTRU PERSOANA FIZICĂ CE NU POATE
PREZENTA DOCUMENTELE PREVĂZUTE LA PUNCTELE 1 – 22.
PENTRU MINORII ŞI PERSOANELE FIZICE PUSE SUB INTERDICŢIE, DECLARAŢIA DE DĂ ŞI SE SEMNEAZĂ DE
CĂTRE PĂRINŢI SAU DE CĂTRE REPREZENTANŢII LOR LEGALI.

PRECIZĂRI PRIVIND ART. 321, 322, 323 DIN CODUL CIVIL :
DECLARŢIA DE CONSIMŢĂMÂNT PENRU PRIMIRE ÎN SPAŢIU A UNEI TERŢE PERSOANE, POATE FI DATĂ
NUMAI

DE UNUL DINTRE SOŢI ÎN

SITUAŢIA ÎN CARE IMOBILUL RESPECTIV ,,NU A

FOST NOTIFICAT ÎN CARTEA

FUNCIARĂ CA LOCUINŢĂ A FAMILIEI,,;
ÎN SPAŢIUL DESTINAT DECLARAŢIEI DATĂ PE CERERE ORI ÎN CONŢINUTUL DECLARAŢIEI MODEL ANEXA
NR. 12 SAU 13 DIN H. G. 1375/2006, SOŢUL MENŢIONEAZĂ URMĂTORUL TEXT ,,DECLAR CĂ IMOBILUL NU A FOST NOTIFICAT
ÎN CARTEA FUNCIARĂ CA LOCUINŢĂ A FAMILIEI”;

ÎN CAZUL ÎN CARE IMOBILUL A FOST NOTIFICAT

ÎN CARTEA FUNCIARĂ CA LOCUINŢĂ A FAMILIEI,

DECLARAŢIA DE CONSIMŢĂMÂNT TREBUIE SĂ FIE DATĂ DE AMBI SOŢI;
ÎN BAZA UNUI CONTRACT DE ÎNCHIRIERE AL CĂRUI TITULAR ESTE NUMAI UNUL DINTRE SOŢI SAU CARE
ESTE ÎNCHEIAT ÎNAINTE DE CĂSĂTORIE, SE POATE ELIBERA ACT DE IDENTITATE ATÂT CELUILALT SOŢ, CÂT ŞI
COPIILOR MINORI, FĂRĂ CONSIMŢĂMÂNTUL PROPRIETARULUI.

ACTE NECESARE ELIBERĂRII
CĂRŢILOR DE IDENTITATE PROVIZORII
SE ELIBEREAZĂ ATUNCI CÂND PERSOANA NU POSEDĂ TOATE DOCUMENTELE NECESARE ELIBERĂRII CĂRŢII DE
IDENTITATE ŞI ÎN CAZUL CETĂŢENILOR ROMÂNI CU DOMICILIU ÎN STRĂINĂTETE, CARE LOCUIESC TEMPORAR ÎN
ROMÂNIA.

Poze tip buletin: 3 buc. – dimensiune ¾ cm având o bandă de 7 mm albă;
Certificat de naştere original şi copie (după caz);
Certificat de căsătorie original şi copie (după caz);
Hotărâre de divorţ original şi copie cu menţinunea ,, irevocabilă şi definitivă (după caz);
Act casă, (original şi copie) adeverinţă eliberată de serviciul urbanism (după caz);
Taxă de eliberare carte de identitate provizorie 1 Ron la Serviciul Ipozite şi Taxe Locale Babadag.
Valabilitatea cărţii de identitate provizorii este de 1 an.
Cererile pentru eliberarea actului de identitate provizoriu se depun personal.
Cărţile de identitate provizorii se eliberează titularilor sau reprezentantului legal ori persoanelor împuternicite prin procură specială.

DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SE POATE FACE CU UNUL DIN URMĂTOARELE DOCUMENTE, PREVĂZUTE
DE LEGISLAŢIA ÎN VIGOARE:
1.

CONTRACTUL DE VÂNZARE – CUMPĂRARE AL IMOBILULUI CU DESTINAŢIA DE LOCUINŢĂ, ÎNCHEIAT ÎN

FORMĂ AUTENTICĂ;
2.

CONTRACTUL DE DONAŢIE A UNUI IMOBIL, ÎNCHEIAT ÎN FORMĂ AUTENTICĂ;

3.

CONTRACTUL DE VÂNZARE – CUMPĂRARE A UNUI IMOBIL TIP LOCUINŢĂ CU CLAUZĂ DE UZ SAU UZUFRUCT,

ÎNCHEIAT ÎN FORMĂ AUTENTICĂ;
NOTĂ: poate cere înscrierea domiciliului la imobilul respectiv, cel care dobândeşte deplina proprietete, sau un drept de uz, ori uzfruct
asupra acestuia, nu şi cel care dobândeşte nuda proprietate; nudul proprietar îşi poate stabili domiciliul doar cu acceptul uzufructuarului.
4.

Contractul de vânzare – cumpărare a unui imobil tip locuinţă cu clauză de abitaţie, încheiat în formă autentică;

NOTĂ: poate cere înscrierea domiciliului la imobil respectiv persoana fizică care dobândeşte dreptul de abitaţie asupra acestuia.
5.

Contractul de donaţie a unui imobil tip de locuinţă cu clauză de uz sau uzufruct, încheiat în formă autentică;

NOTĂ: poate cere înscrierea domiciliului la imobilul respectiv cel care dobândeşte deplina proprietete sau un drept de uz ori uzfruct
asupra acestuia, nu şi cel care dobândeşte nuda proprietate; nudul proprietar îşi poate stabili domiciliul doar cu acceptul uzufructuarului.
6.

Contractul de donaţie a unui imobil tip locuinţă cu clauză de abitaţie, încheiat în formă autentică;

7.

Contactul de schimb de locuinţe, încheiat în formă autentică;

8.

Contactul de întreţinere, încheiat în formă autentică;

NOTĂ: dacă dreptul de uz sau de folosinţă(uzufruct viager)rezervat persoanei întreţinute, priveşte doar o parte din imobil,atunci
întreţinătorul are dreptul de a folosi restul imobilului ca şi locuinţă, cu consecinţa stabiliri domiciliului la adresa respectivă.
9.

Contactul de rentă viageră, încheiat în formă autentică;

NOTĂ: dacă dreptul de uz sau de folosinţă rezervat persoanei care primeşte rentă, priveşte doar o parte din imobil, atunci cel care
plăteşte renta, are desigur dreptul de a folosi restul imobilului ca şi locuinţă, cu consecinţa stabilirii domiciliului la adresa respectivă;
10.

Contractul de construcţie a unui imobil cu destinaţia de locuinţă însoţit de procesul verbal de predare – primire a locuinţei sau

de recepţie preliminară;
11.

Autorizaţia de construcţie a unui imobil cu destinaţia de locuinţă însoţită de procesul verbal de predare – primire a locuinţei sau

de recepţie preliminară;
12.

Autorizaţia de construcţie a unui imobil cu destinaţia de locuinţă însoţită de autorizaţia de luare în folosinţă a imobilului (tip

locuinţă).
13.

Certificat de moştenitor eliberat de notarul public în cazul procedurii succesorale notariale necontencioase;

14.

Contractul de închiriere a unui imobil cu destinaţie de locuinţă;

NOTĂ:
dacă acest contract a fost încheiat în formă autentică nu se impune să fie înregistrat la Administraţia Financiară şi nu este
necesară prezentarea vreunui alt document.
dacă a fost încheiat sub forma înscrisului sub semnătură privată, acest tip de contract se impune să fie înregistrat la
Administraţia Financiară pentru plata impozitului pe venit, fără a fi necesară prezenţa vreunui alt document;
dacă a fost încheiat sub forma înscrisului sub semnătură privată şi nu a fost înregistrat la Administraţia Fiscală, se impune
prezentarea actului de proprietate/ a extrasului de carte funciară pentru a se dovedi dreptul celui care închiriază de a încheia contractul;
15.

Contractul de comodat (împrumutul de folosinţă gratuită) al unui imobil cu destinaţie de locuinţă;

NOTĂ:
acest tip de contract poate fi încheiat în formă autentică.
dacă a fost încheit sub forma înscrisului sub semnătură privată se impune şi prezenţa actului de proprietate/ a extrasului de carte
funciară pentru a se dovedi dreptul celui care dă în folosinţă gratuit imobilul, de a încheia contractul.

16.

Actul de adjudecare;

NOTĂ: prin adjudecare, cumpărătorul devine, de la data predării, proprietarul bunului adjudecat.
17.

Actul de partaj convenţional (voluntar) încheiat în formă autentică;

18.

Hotărârea judecătorească (sentinţe civile) rămasă definitivă şi irevocabilă, privind constatarea dreptului de proprietate,

retrocedarea sau partajul a unui imobil cu destinaţia de locuinţă;
NOTĂ: în cazul hotărârilor judecătoreşti (sentinţe civile) prin care s-au dispus măsuri privind obligarea la plata unor sume de bani,
acestea trebuie să fie definitive, irevocabile şi să fie investite cu formă executorie.
19.

Sentinţa/ hotărăre judecătorească având ca obiect şi atribuirea beneficiului locuinţei conjugale;

NOTĂ: această hotărăre judecătorească va fi însoţită în mod obligatoriu atât de actul privind proprietatea imobilului din care rezultă
că foştii soţi sunt coproprietari, cât şi de declaraţia pe proprie răspundere dată de beneficiarul folosinţei locuinţei conjugale, din cuprinsul
căreia va rezulta că nu s-a efectuat partajul, data în faţa lucrătorului de evidenţă;
20.

Extrasul de carte funciară (C. F., nu poate fi mai vechi de 30 zile);

21.

Titlul de proprietate al unui imobil cu destinaţia de locuinţă;

22.

Adeverinţă eliberată de autoritatea administraţiei publice locale (primării), în original, din care să rezulte că solicitantul sau

după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol, cu imobil cu destinaţia de locuinţă; ACEASTĂ ADEVERINŢĂ TREBUIE
PREZENTATĂ INTR-UN INTERVAL DE CEL MULT 30 DE ZILE DE LA DATA EMITERII ( NU POATE FI MAI VECHE DE 30 ZILE).
DECLARAŢIA

SCRISĂ A GĂZDUITORULUI, PERSOANĂ FIZICĂ SAU JURIDICĂ, DE PRIMIRE ÎN SPAŢIU,

ÎNSOŢITĂ DE UNUL DINTRE DOCUMENTELE PREVĂZUTE LA PUNCTELE 1 – 22.

ATENŢIE
DECLARAŢIA DE LUARE ÎN SPAŢIU POATE FI DATĂ ÎN FAŢA LUCRĂTORULUI DIN CADRUL SERVICIULUI
PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR, A POLIŢISTULUI DE SIGURANŢĂ PUBLICĂ, A NOTARULUI PUBLIC
ORI A FUNCŢIONARULUI MISIUNII DIPLOMATICE SAU OFICIULUI CONSULAR AL ROMÂNIEI.
DECLARAŢIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE A SOLICITANTULUI (ANEXA NR. 14), ÎNSOŢITĂ DE NOTA DE
VERIFICARE A POLIŢISTULUI DE ORDINE PUBLICĂ, PRIN CARE ACESTA V-A CERTIFICA EXISTENŢA UNUI IMOBIL ŞI
FAPTUL CĂ SOLICITANTUL LOCUIEŞTE EFECTIV LA ADRESA DECLARATĂ, PENTRU PERSOANA FIZICĂ CE NU POATE
PREZENTA DOCUMENTELE PREVĂZUTE LA PUNCTELE 1 – 22.
PENTRU MINORII ŞI PERSOANELE FIZICE PUSE SUB INTERDICŢIE, DECLARAŢIA DE DĂ ŞI SE SEMNEAZĂ DE
CĂTRE PĂRINŢI SAU DE CĂTRE REPREZENTANŢII LOR LEGALI.

PRECIZĂRI PRIVIND ART. 321, 322, 323 DIN CODUL CIVIL :
DECLARŢIA DE CONSIMŢĂMÂNT PENRU PRIMIRE ÎN SPAŢIU A UNEI TERŢE PERSOANE, POATE FI DATĂ
NUMAI

DE UNUL DINTRE SOŢI ÎN

SITUAŢIA ÎN CARE IMOBILUL RESPECTIV ,,NU A

FOST NOTIFICAT ÎN CARTEA

FUNCIARĂ CA LOCUINŢĂ A FAMILIEI,,;
ÎN SPAŢIUL DESTINAT DECLARAŢIEI DATĂ PE CERERE ORI ÎN CONŢINUTUL DECLARAŢIEI MODEL ANEXA
NR. 12 SAU 13 DIN H. G. 1375/2006, SOŢUL MENŢIONEAZĂ URMĂTORUL TEXT ,,DECLAR CĂ IMOBILUL NU A FOST NOTIFICAT
ÎN CARTEA FUNCIARĂ CA LOCUINŢĂ A FAMILIEI”;
ÎN CAZUL ÎN CARE IMOBILUL A FOST NOTIFICAT

ÎN CARTEA FUNCIARĂ CA LOCUINŢĂ A FAMILIEI,

DECLARAŢIA DE CONSIMŢĂMÂNT TREBUIE SĂ FIE DATĂ DE AMBI SOŢI;

ÎN BAZA UNUI CONTRACT DE ÎNCHIRIERE AL CĂRUI TITULAR ESTE NUMAI UNUL DINTRE SOŢI SAU CARE
ESTE ÎNCHEIAT ÎNAINTE DE CĂSĂTORIE, SE POATE ELIBERA ACT DE IDENTITATE ATÂT CELUILALT SOŢ, CÂT ŞI
COPIILOR MINORI, FĂRĂ CONSIMŢĂMÂNTUL PROPRIETARULUI.

ATENŢIE
CETĂŢENII CARE NU SOLICITĂ ELIBERAREA UNUI NOU ACT DE IDENTITATE, ÎNAINTE CU 15 ZILE DE
EXPIRAREA CELUI VECHI, VOR FI SANCŢIONAŢI CU AMENDĂ CUPRINSĂ ÎNTRE 40 ŞI 80 RONI.
TERMENUL DE VALABILITATE ALE ACTELOR DE IDENTITATE URMĂRESC O ACTUALIZARE PERIODICĂ A
EVIDENŢEI OFICIALE ALE STATULUI CU IMAGINEA INDIVIDULUI, CU DATE DE STARE CIVILĂ, CU DOMICILIUL SĂU.

ACTE NECESARE STABILIRII
VIZEI DE REŞEDINŢĂ
Actul de identitate în termen de valabilitate – original.
Act casă ( original şi copie), adeverinţă eliberată de serviciul urbanism (după caz).
DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SE POATE FACE CU UNUL DIN URMĂTOARELE DOCUMENTE, PREVĂZUTE DE
LEGISLAŢIA ÎN VIGOARE:
NOTĂ: în cazul în care proprietarul imobilului tip locuinţă este altă persoană decât titularul, atunci cele două persoane se prezintă
împreună la ghişeu cu declaraţia de primire în spaţiu (ANEXA nr. 12) pentru autentificare. Declaraţia de primire în spaţiu (ANEXA nr. 12)
poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate.

1.

CONTRACTUL DE VÂNZARE – CUMPĂRARE AL IMOBIL CU DESTINAŢIA DE LOCUINŢĂ, ÎNCHEIAT ÎN FORMĂ

AUTENTICĂ;
2.

CONTRACTUL DE DONAŢIE A UNUI IMOBIL, ÎNCHEIAT ÎN FORMĂ AUTENTICĂ;

3.

CONTRACTUL DE VÂNZARE – CUMPĂRARE A UNUI IMOBIL TIP LOCUINŢĂ CU CLAUZĂ DE UZ SAU UZUFRUCT,

ÎNCHEIAT ÎN FORMĂ AUTENTICĂ;
NOTĂ: poate cere înscrierea domiciliului la imobilul respectiv cel care dobândeşte deplina proprietete sau un drep de uz ori uzfruct
asupra acestuia, nu şi cel care dobăndeşte nuda proprietate; nudul proprietar îşi poate stabili domiciliul doar cu acceptul uzufructuarului.
4.

Contractul de vânzare – cumpărare a unui imobil tip locuinţă cu clauză de abitaţie, încheiat în formă autentică.

NOTĂ: poate cere înscrierea domiciliului la imobil respectiv persoana fizică care dobândeşte dreptul de abitaţie asupra acestuia.
5.

Contractul de donaţie a unui imobil tip de locuinţă cu clauză de uz sau uzufruct, încheiat în formă autentică.

NOTĂ: poate cere înscrierea domiciliului la imobilul respectiv cel care dobândeşte deplina proprietete sau un drep de uz ori uzfruct
asupra acestuia, nu şi cel care dobăndeşte nuda proprietate; nudul proprietar îşi poate stabili domiciliul doar cu acceptul uzufructuarului.
6.

Contractul de donaţie a unui imobil tip locuinţă cu clauză de abitaţie, încheiat în formă autentică;

7.

Contactul de schimb de locuinţe, încheiat în formă autentică;

8.

Contactul de întreţinere, încheiat în formă autentică;

NOTĂ: dacă dreptul de uz sau de folosinţă (uzufruct viager) rezervat persoanei întreţinute, priveşte doar o parte din imobil, atunci
întreţinătorul are dreptul de a folosi restul imobilului ca şi locuinţă, cu consecinţa stabiliri domiciliului la adresa respectivă.
9.

Contactul de rentă viageră, încheiat în formă autentică;

NOTĂ: dacă dreptul de uz sau de folosinţă rezervat persoanei care primeşte rentă, priveşte doar o parte din imobil, atunci cel care
plăteşte renta, are desigur dreptul de a folosi restul imobilului ca şi locuinţă, cu consecinţa stabilirii domiciliului la adresa respectivă;
10.

Contractul de construcţie a unui imobil cu destinaţia de locuinţă însoţit de procesul verbal de predare – primire a locuinţei sau

de recepţie preliminară.

11.

Autorizaţia de construcţie a unui imobil cu destinaţia de locuinţă însoţită de procesul verbal de predare – primire a locuinţei sau

de recepţie preliminară;
12.

Autorizaţia de construcţie a unui imobil cu destinaţia de locuinţă însoţită de autorizaţia de luare în folosinţă a imobilului (tip

locuinţă);
13.

Certificat de moştenitor eliberat de notarul public în cazul procedurii succesorale notariale necontencioase;

14.

Contractul de închiriere a unui imobil cu destinaţie de locuinţă;

NOTĂ:
dacă acest contract a fost încheiat în formă autentică nu se impune să fie înregistrat la Administraţia Financiară şi nu este necesară
prezentarea vreunui alt document;
dacă a fost încheiat sub forma înscrisului sub semnătură privată, acest tip de contract se impune să fie înregistrat la Administraţia
Financiară pentru plata impozitului pe venit, fără a fi necesară prezenţa vreunui alt document;
dacă a fost încheiat sub forma înscrisului sub semnătură privată şi nu a fost înregistrat la Administraţia Fiscală se impune prezentarea
actului de proprietate /a axtrasului de carte funciară pentru a se dovedi dreptul celui care închiriază de a încheia contractul.
15.

Contractul de comodat (împrumutul de folosinţă gratuită) al unui imobil cu destinaţie de locuinţă;

NOTĂ:
acest tip de contract poate fi încheiat în formă autentică;
dacă a fost încheit sub forma înscrisului sub semnătură privată se impune şi prezenţa actului de proprietate /a extrasului de carte
funciară pentru a se dovedi dreptul celui care dă în folosinţă gratuit imobilul, de a încheia contractul;
16.

Actul de adjudecare;

NOTĂ: prin adjudecare, cumpărătorul devine, de la data predării, proprietarul bunului adjudecat;
17.

Actul de partaj convenţional (voluntar) încheiat în formă autentică;

18.

Hotărârea judecătorească (sentinţe civile), rămasă definitivă şi irevocabilă, privind constatarea dreptului de proprietate,

retrocedarea sau partajul a unui imobil cu destinaţia de locuinţă;
NOTĂ: în cazul hotărârilor judecătoreşti (sentinţe civile) prin care s-au dispus măsuri privind obligarea la plata unor sume de bani,
acetea trebuie să fie definitive, irevocabile şi să fie investite cu formă executorie.
19.

Sentinţa/ hotărăre judecătorească având ca obiect şi atribuirea beneficiului locuinţei conjugale;

NOTĂ: această hotărăre judecătorească va fi însoţită în mod obligatoriu atăt de actul privind proprietatea imobilului din care rezultă
că foştii soţi sunt coproprietari, cât şi de declaraţia pe proprie răspundere dată de beneficiarului folosinţei locuinţei conjugale, din cuprinsul
căreia va rezulta că nu s-a efectuat partajul, data în faţa lucrătorului de evidenţă;
20.

Extrasul de carte funciară (C. F., nu poate fi mai vechi de 30 zile);

21.

Titlul de proprietate al unui imobil cu destinaţia de locuinţă;

22.

Adeverinţă eliberată de autoritatea administraţiei publice locale (primării), în original, din care să rezulte că solicitantul sau

după caz,găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol, cu imobil cu destinaţia de locuinţă; ACEASTĂ ADEVERINŢĂ TREBUIE
PREZENTATĂ ÎNTR-UN INTERVAL DE CEL MULT 30 DE ZILE DE LA DATA EMITERII (NU POATE FI MAI VECHE DE 30 ZILE).
DECLARAŢIA

SCRISĂ A GĂZDUITORULUI, PERSOANĂ FIZICĂ SAU JURIDICĂ, DE PRIMIRE ÎN SPAŢIU,

ÎNSOŢITĂ DE UNUL DINTRE DOCUMENTELE PREVĂZUTE LA PUNCTELE 1-22.

ATENŢIE
DECLARAŢIA DE LUARE ÎN SPAŢIU POATE FI DATĂ ÎN FAŢA LUCRĂTORULUI DIN CADRUL SERVICIULUI
PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR, A POLIŢISTULUI DE SIGURANŢĂ PUBLICĂ, A NOTARULUI PUBLIC
ORI A FUNCŢIONARULUI MISIUNII DIPLOMATICE SAU OFICIULUI CONSULAR AL ROMÂNIEI.
DECLARAŢIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE A SOLICITANTULUI (ANEXA NR. 14), ÎNSOŢITĂ DE NOTA DE
VERIFICARE A POLIŢISTULUI DE ORDINE PUBLICĂ, PRIN CARE ACESTA VA CERTIFICA EXISTENŢA UNUI IMOBIL ŞI

FAPTUL CĂ SOLICITANTUL LOCUIEŞTE EFECTIV LA ADRESA DECLARATĂ, PENTRU PERSOANA FIZICĂ CE NU POATE
PREZENTA DOCUMENTELE PREVĂZUTE LA PUNCTELE 1 – 22.
PENTRU MINORI ŞI PERSOANELE FIZICE PUSE SUB INTERDICŢIE, DECLARAŢIA DE DĂ ŞI SE SEMNEAZĂ DE
CĂTRE PĂRINŢI SAU DE CĂTRE REPREZENTANŢII LOR LEGALI.

PRECIZĂRI PRIVIND ART. 321, 322, 323 DIN CODUL CIVIL:
DECLARŢIA DE CONSIMŢĂMÂNT PENRU PRIMIRE ÎN SPAŢIU A UNEI TERŢE PERSOANE, POATE FI DATĂ
NUMAI DE UNUL DINTRE SOŢI ÎN SITUAŢIA ÎN CARE IMOBILUL RESPECTIV NU A FOST NOFIFICAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ
CA LOCUINŢĂ A FAMILIEI;
ÎN SPAŢIUL DESTINAT DECLARAŢIEI DATĂ PE CERERE ORI ÎN CONŢINUTUL DECLARAŢIEI MODEL ANEXA
NR. 12 SAU 13 DIN HG. 1375/2006, SOŢUL MENŢIONEAZĂ URMĂTORUL TEXT ,, DECLAR CĂ IMOBILUL NU A FOST NOTIFICAT
ÎN CARTEA FUNCIARĂ CA LOCUINŢĂ A FAMILIEI”;
ÎN CAZUL ÎN CARE IMOBILUL A FOST NOTIFICAT

ÎN CARTEA FUNCIARĂ CA LOCUINŢĂ A FAMILIEI,

DECLARAŢIA DE CONSIMŢĂMÂNT TREBUIE SĂ FIE DATĂ DE AMBI SOŢI.
ÎN BAZA UNUI CONTRACT DE ÎNCHIRIERE AL CĂRUI TITULAR ESTE NUMAI UNUL DINTRE SOŢI SAU CARE
ESTE ÎNCHEIAT ÎNAINTE DE CĂSĂTORIE, SE POATE ELIBERA ACT DE IDENTITATE ATÂT CELUILALT SOŢ, CÂT ŞI
COPIILOR MINORI, FĂRĂ CONSIMŢĂMÂNTUL PROPRIETARULUI.

CARTEA DE IDENTITATE
DOBÂNDIREA/REDOBÂNDIREA CETĂŢENIE ROMÂNĂ
Pentru obţinerea unui act de identitate pe motiv de dobândire/redobândire ceţăţenie română ai nevoie de următoarele documente:
Certificatul constatator eliberat de Ministerul Justiţiei ori de Misiunile Diplomatice sau Oficiile consulare ale României în
străinătate, original şi copie;
Notă: în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani şi nu sunt înscrişi în certificatul constatator care atestă dobândirea cetăţeniei
de câtre părinţi, aceştia sunt îndrumaţi pentru clarificarea ceţăţeniei către Ministerul Justiţiei.
Certificatul de naştere (original şi copie), după caz în funcţie de situaţia în care te afli;
Certificat de căsătorie( original şi copie);
Sentinţa de divorţ definitivă şi irevocabilă/certificat de divorţ – inclusiv Convenţia între soţi cu privire la minori (original şi
copie);
Certificat de deces (original şi copie);
Certificat de naştere ale copiilor cu vărsta mai mică de 14 ani ( original şi copie);
Notă:
Certificatele de stare civilă prezentate de solicitant trebuie să fie emise de oficiile de stare civilă române, iar pentru hotărăre
judecătorească privind statutul civil al titularului, pronunţate în străinătate şi investite cu formă executorie, se prezintă copii traduse şi
legalizate.
Solicitanţii a căror naştere sau căsătorie nu a fost înregistrată în starea civilă română vor solicita transcrierea certificatelor de
stare civilă obţinute în străinătate, atât pentru ei căt şi penru copii minori.
Actul prin care se face dovada spaţiul în care locuieşte (original şi copie).

DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SE

POATE FACE CU UNUL DIN URMĂTOARELE DOCUMENTE, PREVĂZUTE DE

LEGISLAŢIA ÎN VIGOARE:
NOTĂ: în cazul în care proprietarul imobilului tip locuinţă este altă persoană decât titularul, atunci cele două persoane se prezintă
împreună la ghişeu cu declaraţia de primire în spaţiu (ANEXA nr. 12) pentru autentificare. Declaraţia de primire în spaţiu (ANEXA nr. 12)
poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate.
1.

CONTRACTUL DE VÂNZARE – CUMPĂRARE AL IMOBIL CU DESTINAŢIA DE LOCUINŢĂ, ÎNCHEIAT ÎN FORMĂ

AUTENTICĂ;
2.

CONTRACTUL DE DONAŢIE A UNUI IMOBIL, ÎNCHEIAT ÎN FORMĂ AUTENTICĂ;

3.

CONTRACTUL DE VÂNZARE – CUMPĂRARE A UNUI IMOBIL TIP LOCUINŢĂ CU CLAUZĂ DE UZ SAU UZUFRUCT,

ÎNCHEIAT ÎN FORMĂ AUTENTICĂ;
NOTĂ: poate cere înscrierea domiciliului la imobilul respectiv cel care dobândeşte deplina proprietete sau un drep de uz ori uzfruct
asupra acestuia, nu şi cel care dobăndeşte nuda proprietate; nudul proprietar îşi poate stabili domiciliul doar cu acceptul uzufructuarului.
4.

Contractul de vânzare – cumpărare a unui imobil tip locuinţă cu clauză de abitaţie, încheiat în formă autentică.

NOTĂ: poate cere înscrierea domiciliului la imobil respectiv persoana fizică care dobândeşte dreptul de abitaţie asupra acestuia.
5.

Contractul de donaţie a unui imobil tip de locuinţă cu clauză de uz sau uzufruct, încheiat în formă autentică.

NOTĂ: poate cere înscrierea domiciliului la imobilul respectiv cel care dobândeşte deplina proprietete sau un drep de uz ori uzfruct
asupra acestuia, nu şi cel care dobăndeşte nuda proprietate; nudul proprietar îşi poate stabili domiciliul doar cu acceptul uzufructuarului.
6.

Contractul de donaţie a unui imobil tip locuinţă cu clauză de abitaţie, încheiat în formă autentică;

7.

Contactul de schimb de locuinţe, încheiat în formă autentică;

8.

Contactul de întreţinere, încheiat în formă autentică;

NOTĂ: dacă dreptul de uz sau de folosinţă (uzufruct viager) rezervat persoanei întreţinute, priveşte doar o parte din imobil, atunci
întreţinătorul are dreptul de a folosi restul imobilului ca şi locuinţă, cu consecinţa stabiliri domiciliului la adresa respectivă.

9.

Contactul de rentă viageră, încheiat în formă autentică;

NOTĂ: dacă dreptul de uz sau de folosinţă rezervat persoanei care primeşte rentă, priveşte doar o parte din imobil, atunci cel care
plăteşte renta, are desigur dreptul de a folosi restul imobilului ca şi locuinţă, cu consecinţa stabilirii domiciliului la adresa respectivă;
10.

Contractul de construcţie a unui imobil cu destinaţia de locuinţă însoţit de procesul verbal de predare – primire a locuinţei sau

de recepţie preliminară.
11.

Autorizaţia de construcţie a unui imobil cu destinaţia de locuinţă însoţită de procesul verbal de predare – primire a locuinţei sau

de recepţie preliminară;
12.

Autorizaţia de construcţie a unui imobil cu destinaţia de locuinţă însoţită de autorizaţia de luare în folosinţă a imobilului (tip

locuinţă);
13.

Certificat de moştenitor eliberat de notarul public în cazul procedurii succesorale notariale necontencioase;

14.

Contractul de închiriere a unui imobil cu destinaţie de locuinţă;

NOTĂ:
dacă acest contract a fost încheiat în formă autentică nu se impune să fie înregistrat la Administraţia Financiară şi nu este necesară
prezentarea vreunui alt document;
dacă a fost încheiat sub forma înscrisului sub semnătură privată, acest tip de contract se impune să fie înregistrat la Administraţia
Financiară pentru plata impozitului pe venit, fără a fi necesară prezenţa vreunui alt document;
dacă a fost încheiat sub forma înscrisului sub semnătură privată şi nu a fost înregistrat la Administraţia Fiscală se impune prezentarea
actului de proprietate /a axtrasului de carte funciară pentru a se dovedi dreptul celui care închiriază de a încheia contractul.
15.

Contractul de comodat (împrumutul de folosinţă gratuită) al unui imobil cu destinaţie de locuinţă;

NOTĂ:
acest tip de contract poate fi încheiat în formă autentică;

dacă a fost încheit sub forma înscrisului sub semnătură privată se impune şi prezenţa actului de proprietate /a extrasului de carte
funciară pentru a se dovedi dreptul celui care dă în folosinţă gratuit imobilul, de a încheia contractul;
16.

Actul de adjudecare;

NOTĂ: prin adjudecare, cumpărătorul devine, de la data predării, proprietarul bunului adjudecat;
17.

Actul de partaj convenţional (voluntar) încheiat în formă autentică;

18.

Hotărârea judecătorească (sentinţe civile), rămasă definitivă şi irevocabilă, privind constatarea dreptului de proprietate,

retrocedarea sau partajul a unui imobil cu destinaţia de locuinţă;
NOTĂ: în cazul hotărârilor judecătoreşti (sentinţe civile) prin care s-au dispus măsuri privind obligarea la plata unor sume de bani,
acetea trebuie să fie definitive, irevocabile şi să fie investite cu formă executorie.
19.

Sentinţa/ hotărăre judecătorească având ca obiect şi atribuirea beneficiului locuinţei conjugale;

NOTĂ: această hotărăre judecătorească va fi însoţită în mod obligatoriu atăt de actul privind proprietatea imobilului din care rezultă
că foştii soţi sunt coproprietari, cât şi de declaraţia pe proprie răspundere dată de beneficiarului folosinţei locuinţei conjugale, din cuprinsul
căreia va rezulta că nu s-a efectuat partajul, data în faţa lucrătorului de evidenţă;
20.

Extrasul de carte funciară (C. F., nu poate fi mai vechi de 30 zile);

21.

Titlul de proprietate al unui imobil cu destinaţia de locuinţă;

22.

Adeverinţă eliberată de autoritatea administraţiei publice locale (primării), în original, din care să rezulte că solicitantul sau

după caz,găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol, cu imobil cu destinaţia de locuinţă; ACEASTĂ ADEVERINŢĂ TREBUIE
PREZENTATĂ ÎNTR-UN INTERVAL DE CEL MULT 30 DE ZILE DE LA DATA EMITERII (NU POATE FI MAI VECHE DE 30 ZILE).
DECLARAŢIA

SCRISĂ A GĂZDUITORULUI, PERSOANĂ FIZICĂ SAU JURIDICĂ, DE PRIMIRE ÎN SPAŢIU,

ÎNSOŢITĂ DE UNUL DINTRE DOCUMENTELE PREVĂZUTE LA PUNCTELE 1-22.

ATENŢIE
DECLARAŢIA DE LUARE ÎN SPAŢIU POATE FI DATĂ ÎN FAŢA LUCRĂTORULUI DIN CADRUL SERVICIULUI
PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR, A POLIŢISTULUI DE SIGURANŢĂ PUBLICĂ, A NOTARULUI PUBLIC
ORI A FUNCŢIONARULUI MISIUNII DIPLOMATICE SAU OFICIULUI CONSULAR AL ROMÂNIEI.
DECLARAŢIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE A SOLICITANTULUI (ANEXA NR. 14), ÎNSOŢITĂ DE NOTA DE
VERIFICARE A POLIŢISTULUI DE ORDINE PUBLICĂ, PRIN CARE ACESTA VA CERTIFICA EXISTENŢA UNUI IMOBIL ŞI
FAPTUL CĂ SOLICITANTUL LOCUIEŞTE EFECTIV LA ADRESA DECLARATĂ, PENTRU PERSOANA FIZICĂ CE NU POATE
PREZENTA DOCUMENTELE PREVĂZUTE LA PUNCTELE 1 – 22.
PENTRU MINORI ŞI PERSOANELE FIZICE PUSE SUB INTERDICŢIE, DECLARAŢIA DE DĂ ŞI SE SEMNEAZĂ DE
CĂTRE PĂRINŢI SAU DE CĂTRE REPREZENTANŢII LOR LEGALI.

PRECIZĂRI PRIVIND ART. 321, 322, 323 DIN CODUL CIVIL:
DECLARŢIA DE CONSIMŢĂMÂNT PENRU PRIMIRE ÎN SPAŢIU A UNEI TERŢE PERSOANE, POATE FI DATĂ
NUMAI DE UNUL DINTRE SOŢI ÎN SITUAŢIA ÎN CARE IMOBILUL RESPECTIV NU A FOST NOFIFICAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ
CA LOCUINŢĂ A FAMILIEI;
ÎN SPAŢIUL DESTINAT DECLARAŢIEI DATĂ PE CERERE ORI ÎN CONŢINUTUL DECLARAŢIEI MODEL ANEXA
NR. 12 SAU 13 DIN HG. 1375/2006, SOŢUL MENŢIONEAZĂ URMĂTORUL TEXT ,, DECLAR CĂ IMOBILUL NU A FOST NOTIFICAT
ÎN CARTEA FUNCIARĂ CA LOCUINŢĂ A FAMILIEI”;
ÎN CAZUL ÎN CARE IMOBILUL A FOST NOTIFICAT

ÎN CARTEA FUNCIARĂ CA LOCUINŢĂ A FAMILIEI,

DECLARAŢIA DE CONSIMŢĂMÂNT TREBUIE SĂ FIE DATĂ DE AMBI SOŢI.

ÎN BAZA UNUI CONTRACT DE ÎNCHIRIERE AL CĂRUI TITULAR ESTE NUMAI UNUL DINTRE SOŢI SAU CARE
ESTE ÎNCHEIAT ÎNAINTE DE CĂSĂTORIE, SE POATE ELIBERA ACT DE IDENTITATE ATÂT CELUILALT SOŢ, CÂT ŞI
COPIILOR MINORI, FĂRĂ CONSIMŢĂMÂNTUL PROPRIETARULUI.

CHITANŢA reprezentând contavaloarea cărţii de identitate (7 lei) sau a cărţii de identitate provizorii (1leu).
Se eliberează atunci când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare eliberării cărţii de identitate şi în
cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România.
Pentru cartea de identitate provizorie ,termenul de valabilitate este de 1 an.
Termenul de soluţionare conform prevederilor legale;

Legislaţia aplicată :
O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu
monificările şi completările ulterioare, actualizată;
Ordonanţa de Urgenţă 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată;
Hotărârea 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul,
reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor;
Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţia a acestor date,
actualizată;
Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată şi actualizată;
Metodologia nr. 64/2011 cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
Legea nr. 21/1991 a cetăţeniei române, republicată;

O. G. nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice;
Legea 287/2009- Codul Civil, republicat.

IMPORTANT DE ŞTIUT
Crerea penru eliberarea actului de identitate: se obţine de la ghişeul de primiri documente, se completează de solicitant la rubricile
prevăzute pe faţa acesteia, nu se completează pe verso de către solicitant.

CUM DEPUN CEREREA, CUM RIDICĂM ACTUL DE IDENTITATE
Cererea pentru eliberarea actului de identitate se depune personal, documentul eliberându-se de către Serviciul Public
Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor de la locul de domociliu sau de reşedinţă a persoanei fizice, pe baza cererei scrise a acesteia sau, în
cazul persoanei fizice puse sub interdicţie, a reprezentantului său legal.
Ridicarea actului de identitate se solicită personal, sau după caz, de reprezentantul său legal pe bază de procură notarială şi cu
documentul care face dovada identităţi.

FURNIZAREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL DIN
REGISTRUL NAŢIONAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
Activitate de furnizare a unor date cu caracter personal din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor este reglementată de O. U. G.
Nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actelor de identitate ale cetăţenilor români, republictă, precum şi de Legea nr. 677/2001
pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi de libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi
completările ulterioare.

Potrivit actelor normative, furnizarea unor date cu caracter personal se poate realiza numai după obţinerea, în prealabil, a
consimţămâtului scris al persoanelor vizate.
Consimţământul persoanelor vizate nu este necesar atunci când există un temei legal justificativ.
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, instituţiile specializatezate de ocrotire socială cu privire la minori sau alte
persoane îndreptăţite la ocrotire, persoane 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.
Persoanele fizice sau persoanele juridice (de drept public sau privat) care solicită comunicrea de date cu caraceter personal din
R. N. E. P., fiind necesare la soluţionarea unor dosare aflate pe rolul instanţelor de judecată sau, după caz, la îndeplinirea obligaţiei de
identificare a domiciliului părţilor din dosar în vederea citării lor, cererea acestora va fi însoţită de un certificat de grefă în original sau copie
xerox semnată şi ştampilată pentru conformitate cu originalul din care se solicită date este parte în proces sau se poate prezenta o încheiere de
şedinţă prin care se obligă părţile la identificarea domiciliului pârâtului, precum şi a altor părţi din dosar, totodată fiind necesară şi achitarea
taxelor aferente.
Datele solicitate vor fi transmise instanţelor de judecată, pe rolul căreia se află dosarul în cauză.
În cazul cabinetelor de avocatură, care au obligaţia de a identifica domiciliul unor părţi din dosar, în vederea citării acestora în instanţă,
vor depune la sediul Biroului de Evidenţă a Persoanelor o cerere scrisă prin care solicită informaţiile respective, care va fi însoţită de un
certificat de grefă în original sau o fotocopie semnată şi stampilată pentru conformitate cu originalul, din care să rezulte numărul dosarului,
instanţa şi părţile implicate în proces sau după caz, încheierea de sedinţă în original sau copie xerox semnată şi stampilată penru conformitate
cu originalul prin care se obligă părţile la identificarea domiciliului părâtului, precum şi a altor părţi din dosar, cu menţiunea conform cu
originalul, semnată şi ştampilată de avocat. Totodată, pe lângă taxele aferente, se va prezenta şi împuternicirea avocaţială în original sau copie
xerox cu menţiunea conform cu originalul.

Datele solicitate se comunică numai instanţei pe rolul căreia se află dosarul, în care persoana vizată, alta decât cea cu care cabinetul de
avocatură are încheiat angajament, este parte în proces.
În cazul birourilor notariale, care solicită informaţii despre o anumită persoană pentru dezbaterea unei succesiuni este suficientă
prezentarea unei adrese oficiale (din care să rezulte deschiderea succesiunii), precum şi taxele aferente care se impun a fi achitate.
Datele se vor transmite biroului notarial public care a solicitat aceste verificări.
Executorii judecătoreşti pot solicita furnizarea unor date cu caracter personal din R. N. E. P. în baza unei adrese oficiale din partea
cabinetului, precum şi a achitării taxelor aferente.
Informaţiile solicitate vor fi transmise biroului executorului judecătoresc.
Lichidatorii sau executorii judiciari, care solicită comunicarea unor date cu caracter personal din R. N. E. P. În baza unei adrese
oficiale, achitând taxele aferente, precum şi următoarele documente: hotărârea prin care societatea lichidatoare/lichidatorul, a fost desemnat în
vederea lichidării; dovada din care să rezulte faptul că persoana despre care se solicită date/este administratorul societăţii debitoare,
legitimaţia de membru al Uniunii Naţionale a Practicienilor a lichidatorului judiciar desemnat a soluţiona dosarul, valabilă pentru anul în curs,
atestatul societăţii comerciale profesionale, desemnate ca lichidator judiciar, valabilă pentru anul în curs.
Datele solicitate se pot comunica atât la instanţa competentă, cât şi la lichidatorul sau executorul judiciar.
În cazul în care este necesară recuperarea creanţelor datorate unei bănci aflate în stare de faliment sau în lichidate, instituţia
lichidatoare, desemnată printr-o hotărâre judecătorească va putea obţine date cu caracter personal despre debitori, pentru ai acţiona ulterior
în judecată prezentând o cerere scrisă, împreună cu dovada achitării taxelor aferente, precum şi următoarele documente: copia sentinţei civile
definitivă şi irevocabilă din care să rezulte deschiderea procedurii falimentului şi desemnarea lichidatorului juridic (conformitatea cu
originalul va fi atestată de instituţia solicitantului), copia contractului de împrumut, cu menţiunea contractului de împrumut conform cu
originalul.
Datele cu caracter personal se comunică instituţiei solicitante.

Medicii de familie care au obligaţia potrivit legii de a corecta şi înscrie C. N. P. -ul pacienţilor, prezentând o adresă oficială şi vor achita
taxa de furnizare date de 1 leu /persoană.

Mentiune:

toate celelalte situaţii care pot surveni în activitatea de furnizare a datelor cu caracter personal din R.N.E.P., vor fi

tratate în mod separat, în funcţiede specificul acestora, fiind soluţionate în conformitate cu prevederile legale în materie.

Scutire de la plata taxelor legale
Potrivit prevederilor art. 11 alin. (6) din O. U. G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliu, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor
români, se exceptează de la plata taxelor prevăzute de legea verificărilor din R. N. E. P., sau, după caz, furnizarea unor date cu caracter
peronal, solicitate în scopul exerciţării atribuţiilor legale, de către:
o Instituţiile publice cu atribuţii în domeniu apărarii, ordinii publice, securităţii naţionale şi justiţiei;
o Institutiile publice cu atribuţii în domeniu realizării creanţelor bugetare prin modalităţile de executare silită prevăzută de lege;
o Casele de asigurări de sănătate judeţene, a Apărării Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti;
o Ministerul Finanţelor Publice şi structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice.
o Instituţiile cu atribuţii în domeniu protecţiei drepturile copilului şi al asistenţei şi ocrotirii sociale a bătrânilor.

EXTRAS DIN LEGISLAŢIA ÎN VIGOARE DIN LEGEA NR. 677/ 21.11.2001 PENTRU PROTECŢIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA
PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ŞI LIBERA CIRCULAŢIE A ACESTOR DATE.

-

Dispoziţii generale, Scop

Art. 1 – Prezenta lege are ca scop garantarea şi protejarea drepturilor şi libertăţile fundamentale ale persoanelor fizice, în special a
dreptului la viaţa intimă, familială şi privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Drepturile persoanei vizate în contextul
prelucrării datelor cu caracter personal –Informarea persoanei vizate.

Art. 12 – În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze
persoanei vizate, cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţia respectivă:
•

identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;

•

scopul în care se face prelucrarea datelor;

•

informaţii suplimentare, precum destinatinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute aste

obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a
dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate.
Art.13
•

persoana vizată poate solicita de la operator informaţiile prevăzute la alin. 1 legea 677/2001, printr-o cerere întocmită în formă scrisă,

datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o adresă anumită sau predarea să i se
facă numai personal.
•

operatorul este obligat să comunice informaţia solicitată, în termen de 15 zile de la data primirii cereri.

