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 ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA  

 SCHIMBAREA DENUMIRII STRĂZII, 

A RENUMEROTĂRII IMOBILELOR SAU A ÎNFIINȚĂRII STRĂZILOR 

 

DOCUMENTE NECESARE: 

 cererea pentru eliberarea actului de identitate; 

 actul de identitate; 

 certificatul de naştere, original şi copie; 

 certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului 

supravieţuitor, original şi copie; 

 certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/ irevocabilă, 

după caz, original şi copie;  

 extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de 

domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de 

reşedinţă, original şi copie; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu 

cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii; 

 documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de 

identitate. 

 

În regulă generală, în cazul în care dovada adresei de domiciliu se face 

cu declarația de luare în spațiu a găzduitorului, persoană fizică sau juridică 

(solicitantul actului de identitate NU este și proprietarul imobilului cu destinație 

de locuință), consimțământul găzduitorului se consemnează pe cererea pentru 

eliberarea actului de identitate, în prezența personalului serviciului public 

comunitar local de evidență a persoanelor. 

 

Prin excepție, dacă proprietarul imobilului cu destinație de locuință nu se 

poate prezenta la serviciul de evidență a persoanelor împreună cu solicitantul 

actului de identitate, declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată cu cel mult 90 

de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la 

notarul public din ţară ori în faţa poliţistului din structurile teritoriale ale Poliţiei 

Române şi, cu cel mult 6 luni înainte de această dată, la misiunea diplomatică 

sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autorităţile 

străine competente. În acest ultim caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi 

prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare. 

 

 

 


