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ROMANIA

ROMANIA
JUDEŢUL SIBIU
MUNIcIPIUL MEDIAŞ

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DB EVID ENŢĂ A PERSoANELOR
P-ţa Regele Feľdinand I nľ.l
sp c l ep.medias@ł a h o o. c om
Tel. 02ó9 t 845932_ Evidenţa Peľsoanelor
0269 ĺ844229 - Stare Civilă
Fax: 02ó9 ĺ 845932

Nľ. 23078/09.10.2018
Către

Pľimăria Moşna

Învederea aducerii la cunoştinţa cetăţenilor a obligativităţii deţinerii unui
identitate
act de idęntitate valabil şi a reducerii numărului persoanęlor cu acte de
nľ'
expirate, va înaintămun material care cuprinde actele prevăzute de HG
nou act de
ĺ37512006, necesare înscrieńimenţiunii de reşedinţă şi ob1inerii unui
înpaľte,
identitate (C.I. şi carte provizorie de identitate), pentru fiecare motiv
precum şi prog amul äe lucru cu publicul aI Compaľtimentului Evidenţa
Persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. Mediaş'
Vă rugăm a asigura mediatizaľea ľespectivului material, inclusiv pľin afişaľe
interes aflate pe teńtoriul
1a sediul prińariei, la-postul de poliţie,IaâIte puncte de
comunei şi pe site-ulpľimăriei.
Vă mulçumim!

ŞEFSERVICIU,
Andrei Niţu

s.P.c.L.E.P. MEDlAŞ- coMPARTIMENT
N

r.

EVIDENŢA PERSoANELoR

tel./fax 0269 / 84593Ż

e-mail : spclep.medias@yahoo.com

Prosram de lucru cu publicul
Ziua săptămânii

Primire documente

Eliberare documente

LUNI

08.30

-

13.00

1_3.00

-

1_6.30

MARŢl

08.30

-

13.00

13.00

-

18.30

16.00

-

18.30

MIERCUR!

08.30

-

13.00

13.00

-

16.30

JOt

08.30

-

13.00

13.00

-

16.30

VINERI

08.30

-

13.00

L3.00

-

14.00

CARTE DE IDENTITATE:
7. Elíberarea cărţii de ídentitate lo împlinireavârstei de 74 ani (prima eliberare)*:
- cerere-tip pentru eliberarea cărţii de identitate (se primeşte de la ghişeu sau se poate descărca de

pe site-ul primariamedias.ro);
-

certificat de naştere al solicitantului (original şi copie);

-

certificatul de căsătorie al părinţilor (original şi copie);

- încazul încare

părinţii minorului sunt divoţaţi: hotărârea judecătorească definitivă şi
irevocabilă/certificatul de divoţ şi actul notariaI prin care se stabileşte căruia dintre părinţi îieste

încredinţatminorul (original şi copie).
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (original şi copie);

încazulîncore părintele/reprezentontut legat al minorului nu este proprietar al imobilului, acordul
_
găzduitorului (proprietarul imobitului) se va consemno înrubrica speciolă de pe verso-ul cererii
acorduI găzduitorului se va da, înmod obligatoriu, înfaţo lucrătorului de evidenţa persoanelor.

găzduitorul nu se poate prezento la ghişeu, îşiva putea da ocordul printr-o
declaraţie dotă înfaça notarului public sou, după coz, lo Misiunea diplomatică sou oficiul consular al
Romô nie i di n străi nătate.

însituaţia încare

1

- chitanţă de 7 lei, reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (se achită la casieriile Primăriei

Mediaş);

ATENTIE!

Domiciliul minorului este Ia părinţii săi sau la acelq dintre părinţi la care el locuieşte statornic ori,
după caz, la reprezentontul sőu legal sau la persoano fizică sau juridică la care este încredinţatîn
plasoment.

Pentru minorul care, deşi a fost încredinţotprin hotărôre judecătoreoscă unuia dintre părinţi,
locuieşte statornic la celălalt părinte, se solicită declaraţia de consimţămônt o păilntelui căruio i-a
fost încredinţat,din care să rezulte că este de acord ca înactul de ĺdentitate al minorului să fie
înscrisăadresa la care acesto locuieşte statornic. Declaraţio poate fi dată la ghişeu, se poate
autentifica la notarul public sou, după caz la misiunea diplomatică a Romôniei din statulîncare se
află parintele care dă declaroţia'
întoate situaţiile, dovada adresei de domicitiu se va face cu act încheiatîncondiçiite de vatiditate
prevăzute de legislaţia romônă învigoare privind titlul locativ (de ex., contract de vânzarecumpărare, donaţie, întreţinere,schimb etc., certificot de moştenitor).
Numai însituaţia încare solicitantul nu poate prezenta actul de dobôndire a imobilului, dovada
adresei de domiciliu se va putea face cu extras de carte funciară, care trebuie să fie eliberat cu cel
mult j0 de zile anterior depunerii cererii de eliberare a actului de identitate.
Pentru localităçile arondate sPcLEP Mediaş (Alma, Aţel, Brateiu, Bazna, Blăjel, Moşna, Târnava),
dovada adresei de domiciliu se poate face şi cu adeverinţă eliberată de primăria comunei de
domiciliu, care să ateste faptul că solicitantul/găzduitorul figurează înevidenţe cu casă de locuit.
Contractele de construire încheiatede către actualii proprietari înaintede 7989 sunt valabile doar în
măsura încare suntînsoţitede procesul-verbal de predare-primire a imobilului.
*ln cozul eliberării Cl la 74 ani, prezenţa unuia dintre părinţii/reprezentontului legal al solicitantului
este obligatorie.

2. Eliberarea Cl la expirarea termenului de valabilÍtote:
- cerere-tip pentru eliberarea cărţii de identitate (se primeşte de la ghişeu sau se poate descărca de

pe site-ul www.primariamedias.ro);
_

actul de identitate expirat şi cartea de alegător, dacă este cazul (se va preda la ghişeu);

-

certificat de naştere (original şi copie);

-

certificatul de căsătorie (origina! şi copie)- pt. pers. căsătorite;

- hotârarea judecătorească de divorţ definitivă şi irevocabită/certificatu! de

divoţate;

divorţ (orig|nal şi copie)

-

pt. pers.

-

certificatul de căsătorie şi certificatul de deces al soţului (original şi copie), încazul pers. văduve;

- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (original
şi copie);
- chitan1ă de 7 lei, reprezentând contravaloarea cărţii de

identitate (se achită ta casieriite Prĺmăriei

Mediaş).

încazul încare solicitantul nu este proprietar al imobilului, ocordul găzduitorului (proprietarul
imobilului) se vo consemna înrubrica specială de pe verso-ul cererii _ acordul găzduitorului se va da,
înmod obligatoriu, înfaţa lucrătorului de evidenţa persoanelor.

însituaţia încare găzduitorul nu se poate prezenta Io ghişeu, îşiva putea do acordul printr-o
declaraţie dată înfaya notarului public sau, după caz, la Misiunea diplomatică sau oficiut consular al
României din străinătate.

întoate situaţiile, dovoda adresei de domicitiu se vo face cu act încheÍatîncondiçiite de validitate
prevăzute de legislatia română învĺgoare privind titlul locativ (de ex., controct de vônzarecumpărore, donaţie, întreţinere,schimb etc., certificat de moştenitor).
Numoi însituaţia încare solicitantul nu poote prezenta actul de dobândire a imobilului, dovada
adresei de domiciliu se va putea face cu extras de corte funciară, care trebuie să fie eliberat cu cel
mult 30 de zile anterior depunerii cererii de eliberare a actului de identitate.
Pentru localităsile orondate sPcLEP Mediaş (Alma, Aţel, Brateiu, Bazna, Blăjel, Moşna, Tôrnava),
dovada adresei de domiciliu se poate face şi cu adeverinţă eliberată de comuna de domiciliu, care să
ateste faptul că solicitantul/găzduitorul figurează înevidenţe cu casă de locuit.
Contractele de construireîncheiatede către actualii proprietariînainte de 1989 suntvalabile doarîn
măsura încare suntînsoţitede procesul-verbal de predare-primire a imobilului.

3. Elĺberdreo Cl încazul schimbărÍÍ datelor de stdre civilă (căsătorÍe sau divoĘ):
- cerere-tip pentru eliberarea cărţĺide identitate (se primeşte de la ghlşeu sau se poate descărca de

pe site);
- actul de

identitate expirat şi cartea de alegător, dacă este cazul (se va preda la ghişeu);

-

certificat de naştere (original şi copie);

-

certificatul de căsătorie (orĺginal şi copie)- pt. pers. căsătorite;
Ą

J

- hotârarea judecătorească de divorţ definitivă şi irevocabilă/certificatu! de divorţ (original
şi copie)
- pt. pers. divorţate;
-

documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (original şi copie);

- chitanţă de 7 lei, reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (se achită la casieriile Primăriei

Mediaş).

încazul încare solicitantul nu este proprietar at imobituluĺ, acordut găzduitorului (proprietarul
imobilului) se va consemna înrubrica specială de pe verso-ul cererii _ acordul găzduitorului se va da,
înmod obligatorĺu, înfaţa lucrătorului de evidenţa persoanelor.

însituaţia încore găzduitorul nu se poate prezenta la ghişeu, îşiva putea da acordul printr-o
declaraţie dată

înfaţo notarului

public sau, după coz, la Misiunea diplomatică sau oficiul consular aI

României din străinătote.

întoate situaţiile, dovada adresei de domiciliu se va face cu act încheiatîncondiţiite de validitote
prevăzute de legislaţia romônă învigoare prĺvind titlul locativ (de ex., contract de vânzarecumpărare, donaţie, întreţinere,schimb etc., certificat de moştenitor).
Numai însituaţia încare solicitantul nu poate prezenta actul de dobândire a imobilului, dovada
adresei de domiciliu se va putea face cu extros de carte funciară, care trebuie să fie eliberat cu cel
mult 30 de zile onterior depunerii cererii de eliberare a actului de identitate.
Pentru localităçile arondate sPcLEP Mediaş (Almo, Aţel, Brateiu, Bazno, Blăjel, Moşno, Tôrnava),
dovada adresei de domiciliu se poate foce şi cu odeverinţă eliberată de comuna de domiciliu, care să
ateste faptul că solicitantul/găzduitorulÍigurează înevidenţe cu casă de Iocuit.
Contractele de construireîncheiatede către actualii proprietariînainte de 7989 suntvalabile doarîn
măsura încare suntînsoţitede procesul-verbal de predare-primire a imobilului.

4. Eliberareo Cl încazul schimbărií domÍcilÍului:
- cerere_tip pentru eliberarea cărţii de ldentitate (se primeşte de la ghişeu sau se poate descărca de

pe site);
- actul de identitate expirat şi cartea de alegător, dacă este cazul (se va preda !a ghişeu);
-

certificat de naştere (original şi copie);

-

certificatul de căsătorie (original şi copie)- pt. pers. căsătorite;

- hotârarea judecătorească de divorţ definitivă şi irevocabilă/certificatul
- pt. pers. divoţate;

de divorţ (original şi copie)

-

certificatul de căsătorie şi certificatul de deces a! soţului (original şi copie), încazul pers. văduve;

- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (original
şi copie);
- chitançă de 7 lei, reprezentând contravaloarea cărţii de

Mediaş).

identitate (se achită ta casieriile Primăriei

încazul încare solicitontul nu este proprietar al imobilului, acordut găzduitorului (proprietarul
imobilului) se va consemna înrubrica specială de pe verso-ul cererii_ acordul găzduĺtorului se va da,
înmod obligatoriu, înfaţa lucrătorului de evidenţa persoanelor.

însituaţia încare găzduitorul nu se poate prezenta lo ghişeu, îşiva putea da acordul printr-o
declaraţie dată înfaça notarului public sau, după coz, la Misiunea diplomatică sau oficiul consular al
României din străi nătate.

ln toate situaţiile, dovada adresei de domiciliu se vo face cu act încheiatînconditiite de validitate
prevăzute de legislatia română învigoare privind tittul locativ (de ex., contract de vônzarecumpărare, donaţie, întreţinere,schimb etc., certificat de moştenitor).
Numai însituaţia încare solicitantul nu poate prezenta actul de dobândire o imobilului, dovada
adresei de domiciliu se va putea face cu extras de carte funciară, care trebuie să fie eliberat cu cel
mult 30 de zile anterior depunerii cererii de eliberare a actului de identitate.
Pentru localităsile arondate sPcLEP Mediaş (Alma, Aţel, Broteiu, Bazna, Blăjel, Moşno, Târnava),
dovada adresei de domiciliu se poate face şi cu adeverinţă eliberată de comuna de domicitiLl, care să
ateste faptul că solicitontul/găzduitorul figureoză înevidenţe cu casă de locuit.
Contractele de construireîncheiatede către actualii proprietariînainte de 7989 suntvalabile doarîn
măsura încare suntînsoţitede procesul-verbal de predare-primire a imobilului.

5. Eliberarea CI încdzul pierderii, furtului, deteriorării sau distrugerii actuluÍ de identitote:
- cerere-tip pentru eliberarea cărţii de identitate (se prĺmeşte de la ghişeu sau se poate descărca de

pe site);

încazul deteriorării: actul de identitate expirat şi cartea de alegător, dacă este cazul (se va preda la
ghişeu);
-

-

încazul furtului, dovada eliberată de unitatea de poli1ie unde a fost reclamat furtu!;

- un alt document de dată recentă, cu fotografie, emĺs de autorităţi ale statului (ex.: paşaport,
permis de conducere, livret militar, dĺplomă de absolvire a unei instituţii de învâ1ământ)- original şl
copie;
-

certificat de naştere (original şi copie);
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-

certĺficatul de căsătorie (original şi cople)- pt. pers. căsătorite;

- hotârarea judecătorească de divorţ definitivă şi irevocabilă/certificatul
- pt. pers. divoţate;

de divorţ (origĺnal şi copie)

-

certificatul de căsätorie şi certificatul de deces al soţului (origina! şi copie), încazul pers. văduve;

-

documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (original şi copie);

- chitan1ă de 7 lei, reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (se achită la casieriile Primăriei

Mediaş).

încazul încare solicitantul nu este proprietar ol imobitului, acordut găzduitorului (proprietarul
imobilului) se va consemna înrubrica specială de pe verso-ul cererii _ ocordul găzduitorului se va da,
înmod obligatoriu, înfoţa lucrătorului de evidenţa persoanelor.

însituaţia încare găzduitorul nu se poate prezenta la ghişeu, îşiva putea da acordul

printr-o

declaraţie dată înfaça notarului public sau, după caz, la Misiunea diplomatică sau oficiul consular ol
României din străinătate.

întoate situaţiile, dovada adresei de domiciliu se va face cu act încheiatîncondiţiile de voliditate
prevăzute de legislaţia romônă învigoare privind titlul locativ (de ex., controct de vânzarecumpărore, donaţie, întreţinere,schimb etc., certificot de moştenitor).

Numoi însituaţia încare solicitantul nu poate prezento actul de dobândire a imobilului, dovoda
adresei de domiciliu se Va putea face cu extras de carte funciară, care trebuie să fie eliberat cu cel
mult 30 de zile anterior depunerii cererii de eliberare o octului de identitate.

Pentru localităçile arondate sPcLEP Mediaş (Alma, AţeI, Brateiu, Bazno, Blăjel, Moşna, Tôrnavo),
dovada adresei de domiciliu se poate face şi cu adeverinţă eliberată de comuno de domiciliu, care să
ateste faptul că solicitantul/găzduitorul figurează înevidenţe cu casă de locuit.
Contractele de construire încheiatede către actualii proprietariînainte de 7989 sunt volabile doar în
măsura încare sunt însoţitede procesul-verbal de predare-primire a imobilului.

6. Eliberarea
-

căĘii de identÍtate încazul schímbăríi domicÍIiului din străÎnătateînRomânĺd:

cerere-tip pentru eliberarea cărţii de identitate (se primeşte de la ghişeu sau se poate descărca de

pe site);

certificatul de naştere al solicitantului, precum şi certificatele de naştere ale copiilor minori sub 14
ani, care îşischimbă domiciliul împreunăcu părinţii, eliberate de oficiile de stare civilă române -

_

original şi copie*;
-

certificatul de căsătorie (original şi copie) - pt. pers. căsătorite*;
6

- hotârarea judecătorească de divorţ definitivă
şi irevocabilă/certificatut de

-

pt. pers. divoţate*;

- documentu! cu care se

divorţ (orĺglnal şi copie)

face dovada adresei de domiciliu (origlnal şi copie);

încazul încare solicitantul nu este proprietar al imobilului, acordul găzduitorului (proprietarul
imobilului) se va consemna înrubrica speciolă de pe verso-ul cererii- acordul găzduitorului se va da,
înmod obligatoriu, înfaţa lucrătorului de evidenţa persoanelor.
însituaţia încare găzduitorul nu se poate prezento la ghişeu, îşivo putea da acordul printr-o
declaraţie dată înfaţa notarului public sau, după caz, la Misiunea diplomatică sau oficiul consular al
României din străi nătate.

- paşaportul românesc valabil sau, după caz, adeverinţa eliberată de către Direcţia Generală de
Paşapoarte, care atestă calitatea de cetăţean român sau certificatu! privind dobândirea cetăţeniei
române, eliberat de Ministerul Justiţiei sau de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale
României înstrăinătate

- oríginal şi copie;

- chitanţă de 7 lei, reprezentând contravaloarea cărţii de

identitate (se achită la casieriile Primăriei

Mediaş).

*solicitanţii ale căror naştere/căsătorie/divorţ nu au fost înregistrateînregistrele
de stare civilă
române vor solicita transcrierea certiflcatelor de stare civilă ob1inute înstrăinătate, atât pentru ei,
cât şi pentru copiii lor minori.

întoate situaţiile, dovada adresei de domicitiu se vo foce cu act încheiatîncondiçiite de validitate
prevăzute de legislaţÍa romÔnă învigoore privind titlul locativ (de ex., Contract de vânzarecumpărare, donaţie, întreţinere,schimb etc., certificat de moştenitor).
Numai însituaţia încare solicitantul nu poate prezenta actul de dobôndire a imobilului, dovada
adresei de domiciliu se va putea face cu extras de carte funciară, care trebuie să fie eliberat cu cel
mult 30 de zile anterior depunerii cererii de eliberare a actului de identitate.
Pentru localităçile arondate sPcLEP Mediaş (Alma, Aţel, BrateiLl, Bazna, Blăjel, Moşna, Târnava),
dovada odresei de domiciliu se poate face şi cu adeverinţă eliberată de comuno de domiciliu, care să
ateste faptul că solicitantul/găzduitorul figurează înevidenţe cu casă de locuit.
Controctele de construire încheiatede către actualii proprietariînainte de 7989 sunt valabile door în
măsura încare sunt însoţitede procesul-verbal de predare-primire a imobilului.

7. ElÍberoreo Cl

cetăţeanului străÍn sau dpatríd cdre o dobândit cetăţenia romđnă:

- cerere-tip pentru eliberarea cărţii de identitate (se primeşte de la ghlşeu sau se poate descărca de

pe site);

certificatul constatator eliberat de Ministerul Justiţiei sau de misiunile dip!omatice ori de oficiile
consulare ale României din strainătate - origina! şi copie;
_

- certificatul de naştere şi, după caz, de căsătorie, eliberat de oficiile de stare civilă române
original şicopie;
- hotârarea judecătorească de divorţ definitivă şi irevocabilă/certificatul
- pt. pers. divorţate*;

-

de divorţ (original şi copie)

- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (original şi copie);

încazul încore solicitontul nu este proprietar al imobilului, acordul găzduitorutui (proprietarul
imobilului) se va consemna înrubrica speciolă de pe verso-ul cererii _ acordul găzduitorului se va da,
înmod obligatoriu, înfaţa lucrătorului de evidenţa persoanelor.

însituaţia încare găzduitorul nu se poate prezenta la ghişeu, îşiva putea da acordul printr-o
declaraţie dată înfaça notarului public sau, după caz, la Misiunea diplomatică sau oficiul consular ol
României din străi nătate.
- un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identităţii (paşaport, permis de

conducere sau act de identitate străin)

- original

şi copie;

- chitan1ă de 7 lei, reprezentând contravaloarea cărţii de

identitate (se achită la casleriile Primăriei

Mediaş).

întoate situaţiile, dovada adresei de domiciliu se vo face cu act încheiatînconditiite de validitate
prevăzute de legislaţia română învigoare privind titlul locativ (de ex., controct de vônzarecumpörare, donaţie, întreţinere,schimb etc., certificat de moştenitor).
Numai însituaţia încore solicitantul nu poate prezento actul de dobândire a imobilului, dovada
adresei de domiciliu se vo putea face cu extras de carte funciară, care trebuie să fie eliberat cu cel
mult 30 de zile onterior depunerii cererii de eliberare o actului de identitate.
Pentru localităylei arondate sPcLEP Medioş (Alma, Aţel, Brateiu, Bozna, Blăjel, Moşna, Târnava),
dovada adresei de domiciliu se poate face şi cu adeverinţă eliberată de comuna de domiciliLl, care să
ateste faptul că solicitantul/găzduitorul figureoză înevidenţe cu casă de locuit.
Contractele de construire încheiatede către actualii proprietari înaintede 7989 sunt valabile doar în
măsura încare sunt însoţitede procesul-verbal de predare-primire a imobilului.

CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE
7. Acte necesore învederea eliberării căĘÍi de identitate provízorii*:

- cerere-tip pentru eliberarea cărţii de identitate (se primeşte de la ghişeu sau se poate descărca de

pe site);
- documentele pe care solicitantul !e poate prezenta, pentru a face dovada numelui, stării civile,

adresei de domiciliu (original
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+

copie);

fotografii mărimea 3,5f2,5 cm, având la bază o bandă atbă de 7 mm;

- chitanţă de 1 leu, reprezentând contravaloarea cărţii de identitate

provizorii (se achită

ta

casieriile

Primăriei Mediaş).

*cartea de identitate provizorĺe se eliberează în
cazul încare solicitantul nu posedă toate
documentele necesore eliberării cărţii de identitate (de ex., nu ore certificat de noştere/căsătorie/nu
posedă un act cu care să facă dovada adresei de domiciliu).
Eliberarea cărţii provizorii pentru motivul "lipsă locuinţă" se poate face doar pentru persoanele
lipsite de adăpost, înurma unei verificări efectuate înteren de către lucrătorii poliţiei naţionale.

2. Eliberarea cărçii de identitdte provizorii cetăţenÍlor români cu domiciliul înstrăinătate, care
locui esc te m porar înRo mâ nÍ a :
- cerere-tip pentru eliberarea cărţii de identitate (se primeşte de la ghĺşeu sau se poate descărca de

pe site);

- paşaportul, aflat întermenul de valabilitate, care atestă statutul de cetăţean român cu domiciliul

înstrainătate

-

original şi copii ale filelor cu fotografia, datele de stare civilă, semnalmentele şi
ultima ştampilă de intrare înRomânia - precum şi copii ale aceloraşi file ale paşaportului străin, în
situaţia încare solicitantul a intrat înţară cu un document de călătorie emis de o autoritate străină;

- certificatul de naştere şi, după caz, de căsătorie, eliberat de oficiile de stare civilă române
original şi copie;
- hotârarea judecătorească de divorţ definitivă şi irevocabilă/certificatul
- pt. pers. divorţate*;

-

de divorţ (origĺnal şi copie)

- actul care face dovada adresei de reşedinţă înRomânia - original şi copie - însituaţia încare
solicitantul nu este proprietar al imobilului ta care vrea să îşistabilească reşedinţa, acordul
găzduitorului (proprietarul imobilului) se Va consemna înrubrica specială de pe prima pagĺnă a
cererii - acordul găzduitorului se va da, înmod obligatoriu, înfaţa lucrătorului de evidenţa
persoanelor.
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fotografii mărimea 3,5/2,5 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;

- chitanţă de 1 leu, reprezentând contravaloarea cărţii de identitate

provizorli (se achită la casieriile

Primăriei Mediaş).
întoate situaţiile, dovada adresei de reşedinţă se va face cu act încheiatîncondi;iĺle de validĺtate
prevăzute de legislaţia romônă învigoare privind titlul locativ (de ex., contract de vônzarecumpărore, donaţie, întreţinere,schimb etc., certificat de moştenitor).

Numai însituaţia încare solicitantul nu poate prezenta actul de dobândire a imobilului, dovada
adresei de domiciliu se va putea face cu extras de carte funciară, Care trebuie să fie eliberat cu cel
mult 30 de zile anterior depunerii cererii de eliberare a actului de identitate.
Pentru localităçile orondate sPcLEP Mediaş (Alma, Aţel, Brateiu, Bozna, Blăjet, Moşna, Tôrnava),
dovada adresei de domiciliu se poate face şi cu adeverinţă elĺberată de comuna de domiciliu, care să
ateste faptul că solicitantul/găzduitorul figurează înevidenţe cu casă de locuit.
Contractele de construire încheiatede către actualii proprietariînaĺntede 7989 sunt valabile doar în
măsura încare sunt însoţitede procesul-verbal de predare-primÍre a imobilului.

STABIT!REA RESEDINTEI
Acte necesare pentru stabilireo reşedinţeÍ:
- cererea pentru

stabitirea reşedinţei (se primeşte de la ghişeu sau se poate descărca de pe site);

- actul de identitate al solicitantulul

- original;

- documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă (original şi copie)- însituaţia încare
solicitantul nu este proprietar al imobilului la care vrea să îşistabilească reşedinţa, acordul
găzduitorului (proprietarul imobilului) se Va consemna înrubrica specială de pe prima pagină a
cererii - acordul găzduitorului se va da, înmod obligatoriu, înfaţa lucrătorului de evidenţa
persoanelor.
Pentru înscriereamenţiunii de reşedinţă nu se percepe nicio taxă.

întoate situaţiile, dovada adresei de reşedinçă se va face cu act încheiatîncondiţiite de validitate
prevăzute de legislaţia romônă învigoare privind titlul locativ (de ex., contract de vânzarecumpărare, donaţie, întreţinere,schimb etc., certificat de moştenitor).
Numai însituaţia încare solicitantul nu poate prezenta actul de dobôndire a imobilului, dovado
adresei de domiciliu se va putea face cu extras de carte funciară, care trebuie să fie eliberat cu cel
mult 30 de zile anterior depunerii cererĺi de eliberare a actului de identitate.
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Pentru localităţile arondote sPcLEP Mediaş (Alma, Aţe!, Brateiu, Bazna, Btăjel, Moşna, Târnava),
dovada adresei de domiciliu se poate face şi cu adeverinţă eliberată de comuna de domicilill, core
să
ateste faptul că solicitantul/găzduitoruI figurează înevidenţe cu casă de locuit.
Contractele de construire încheiatede către actualii proprietariînainte de 1'989 sunt volabile doar în
măsura încare sunt însoţitede procesul-verbal de predare-primire o imobilutui.

însituaţia încare se doreşte înscrierea menţiunii de reşedinţă înbaza unui contract de închiriere,
acesta trebuie să fie încheiatînformă autentică la un notar pubtic/păĘile, conţinutul data certă
şi
să fie atestate de un avocat/să fie înregistrat sau însoţitde
înregistrat/ă
ta
formularul/declaraţia
structurile teritoriole ale A.N.A.F.
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