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Eliberarea actului de identitate 

la împlinirea vârstei de 14 ani 
 

Cererea pentru eliberarea actului de identitate NU POATE FI DEPUSĂ înainte de 

ziua împlinirii vârstei de 14 ani, dar trebuie depusă în termen de 15 zile după această dată. 
 În conformitate cu art. 14 alin. (5) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 97 din 14 iulie 2005, republicată şi modificată, 

privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, în termen de 15 zile de la 

împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul Serviciului Public Comunitar Local de Evidentă a 

Persoanelor din cadrul Primăriei oraşului Petrila, situat în oraşul Petrila, strada Republicii, nr.196, însoţit de unul 

dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul sau legal, de persoana desemnata din cadrul centrului specializat aflat 

sub autoritatea serviciului public de asistenta sociala sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, tutelă, 

curatelă, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.  

În conformitate cu art.15 alin. (5) din O.U.G nr. 97/2005 termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea 

unui act de identitate este de până la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful SPCLEP. 

Domiciliul minorului până la 18 ani este la părinţii săi, după caz la reprezentantul legal (sentință 

plasament, tutelă, delegare autoritate părintescă). 

 În situaţia în care părinţii unui copil minor nu se află în ţară  pentru a îl însoţi la depunerea cererii, 

copilul poate fi însoţit de o altă persoană, care prezintă o împuternicire dată de părinte la misiunea diplomatică sau 

oficiul consular al României din străinătate ori la notarul public străin cu apostilă.  

Termenul de valabilitate al cărţii de identitate pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-18  ani este de 

 4 ani. Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărţile de identitate se eliberează 

doar titularilor sau persoanelor împuternicite de aceștia.  

Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenţie şi se  sancţionează cu amendă cuprinsă între 40 lei la 80 lei. 

              Programul de lucru al serviciului este:  

                          Primire documente:    luni- vineri: 8 – 12; luni-marți-miercuri: 15-15.30;  joi: 15 - 17.  

                          Eliberare documente: luni –miercuri: 12,30 - 15, joi: 12,30-17; Vineri: 12,30 – 13. 

DOCUMENTE NECESARE:__ 

- cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentant legal 

(se distribuie în mod gratuit la ghişeul serviciului de evidenţă); 

- certificatul de naştere al minorului, original; 

- actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal, original, document cu care se 

realizează și dovada adresei de domiciliu; 

- certificatul de căsătorie al părinţilor;  

- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate - 7 lei; 
- dovada adresei de domiciliu în cazul minorului se face cu actul de identitate al părintelui/reprezentantului legal (în 

cazul în care părintele este cetățean străin dovada adresei de domiciliu se face cu permisul de ședere permanent). 

- după caz, sunt necesare prezentarea următoarelor documente:  

- hotarârea judecatorească, definitivă în original sau certificatul de divorț însoțit de 

acordul parental-convenție – în original, în cazul în care  părinţii sunt divorţaţi;  

ori certificatul de naștere/căsătorie a părintelui cu mențiuni însoțit de acordul parental.  

- sentinţa de plasament familial, curatelă, tutelă, definitivă – în original;  
(Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate -7 lei se achită la Serviciul de Impozite şi Taxe situat în oraşul 

Petrila, strada Minei, bl.33 parter.)  Taxa de 7 lei se poate achita și la Poștă, CEC, Bancă în Contul IBAN: 

RO51TREZ36821330208XXXXX – CUI 4375097. 

 
*În situatia în care părintii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în conditiile 
legii. Pentru minorul care, desi a fost încredintat, prin hotarâre judecatoreasca, unuia dintre parinti, locuieste statornic la celalalt parinte, se solicita declaratia de 

consimtamânt a parintelui caruia i-a fost încredintat, din care sa rezulte ca este de acord ca în actul de identitate al minorului sa fie înscrisa adresa la care acesta 

locuieste statornic. Declaraţia poate fi data la ghiseu, în prezenta personalului serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, iar în situatiile în care parintele 
nu se poate prezenta la ghiseu, declaratia trebuie sa fie autentificata la notarul public sau, dupa caz, la misiunea diplomatica a României din statul în care acesta se 

afla.  

**Cetăţenii români aflati în străinătate- pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreuna cu documentele prevazute de lege la misiunile 
diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respectiv. 

 ***Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat, prin hotărâre judecătorească, unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celalalt părinte, se solicita 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 acesta 

locuieşte statornic. 

****Declaraţia prevăzută poate fi dată la ghişeu, în prezenţa personalului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, iar în situaţiile în care părintele nu 

se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află, la notarul public român ori la 
autoritățile străine competente. În acest ultim caz, declarația va fi prezentată tradusă și legalizată. 

*****În situaţia în care părinţii divorţaţi exercită autoritatea părintească comună cu privire la minor, iar locuinţa acestuia este stabilită la unul dintre părinţi cu 

menţionarea adresei de domiciliu, dacă părintele în cauză solicită schimbarea domiciliului, minorul îşi schimbă domiciliul odată cu acesta, în condiţiile art. 497 din 
Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare. 


