
ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE ÎN
  CAZUL  SCHIMBĂRII  DOMICILIULUI, 

SCHIMBĂRII DENUMIRII STRĂZII SAU RENUMEROTĂRII IMOBILELOR

- CEREREA se obţine de la BIROUL DE COPIAT ACTE, se completează de solicitant şi se va semna doar în
faţa lucrătorului de la ghişeu. Aceasta se completează cu majuscule.

- CHITANŢA reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) + taxa extrajudiciară de timbru (5 lei) se
achită la CIC (Centrul de Informare pentru Cetăţeni – str. Moţilor nr. 7 – casierie – etajul 1).

- ACTUL DE IDENTITATE – se va preda pentru anulare;
- CARTEA DE ALEGĂTOR, dacă este cazul; 

- CERTIFICATUL DE NAŞTERE – original şi copie;

- CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor - original şi copie;

- SENTINŢA  DE  DIVORŢ  DEFINITIVĂ  ŞI  IREVOCABILĂ/(CERTIFICATUL  DE  DIVORŢ  ȘI  CONVENȚIA  PRIVIND
ÎNCREDINȚAREA MINORULUI) - în cazul persoanelor divorțate – original şi copie;

- CERTIFICATUL DE DECES soţ/soţie - în cazul persoanelor văduve – original şi copie;

- CERTIFICATELE DE NAŞTERE ALE COPIILOR SUB 14 ANI – original şi copie;

- ACTUL DE PROPRIETATE CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU (sau extras de carte funciară
actualizat – 30 zile) – original şi copie și prezența unui proprietar la ghișeu.
ATENŢIE: Dacă  solicitantul  nu  este  titularul  spaţiului  de  locuit  ESTE  NECESARĂ  PREZENȚA  GĂZDUITORULUI
(proprietarul spaţiului de locuit) care va prezenta actul de proprietate (original şi copie) şi actul de identitate;
În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate
fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în faţa poliţistului de ordine publică din
cadrul unităţii de poliţie pe a cărei rază teritorială este situat imobilul.

  Solicitanţii sub 18 ani vor fi însoţiţi de un părinte sau de reprezentantul legal se va prezenta și certificat căsătorie/sentință
divorț, definitivă și irevocabilă/certificat divorț ale părinților, după caz.

http://www.primariaclujnapoca.ro/userfiles/files/anexa11.pdf
http://www.primariaclujnapoca.ro/userfiles/files/12_%20dovada%20adresei%20de%20domiciliu.pdf

