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ANUNŢ  

În atenţia persoanelor care nu deţin acte de identitate, ori sunt titulari ai unor 

acte de identitate cu termen de valabilitate expirat 
   

              Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor                  

GURA HUMORULUI, face un apel către toţi cetăţenii oraşului  precum și ai 

localităților arondate pentru a verifica periodic existenţa actelor de stare civilă şi 

termenul de valabilitate al actelor de identitate, în vederea evitării situaţiilor 

neplăcute în care pot constata că, atunci când au nevoie, nu  deţin un act de 

identitate valabil. 

          În contextul proceselor electorale care urmează să aibă loc în anul 2016, 

adresăm rugămintea tuturor cetăţenilor ca în cazul în care constată că le lipsesc 

actele de stare civilă ori actul de identitate, să se prezinte de îndată la sediul 

Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Gura Humorului, 

pentru a solicita intrarea în legalitate.  

Conform legislației în vigoare puteţi solicita un nou act de identitate cu cel 

mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate, dar nu mai 

puţin de 15 zile.  

Termenul de eliberare al actelor de identitate stabilit la nivelul SPCLEP 

Gura Humorului  este de 10 zile.  



      Soluţionarea cazurilor particulare ale solicitanţilor care nu îndeplinesc 

condiţiile necesare eliberării cărţii de identitate, se va face conform O.U.G 

97/2005, prin eliberarea unor cărţi de identitate provizorii.  

Niciun cetăţean al oraşului Gura Humorului  precum și al localităților 

arondate nu va rămâne fără act de identitate. Important este ca dvs. să vă adresaţi 

serviciului nostru.  

Vă informăm despre posibilitatea deplasării cu staţia mobilă la domiciliul 

persoanelor netransportabile, în vederea preluării imagini, folosind echipamentele 

foto digitale din dotare precum şi de primire a documentelor necesare eliberării 

actelor de identitate. Solicitările pot fi făcute de către aparţinătorii persoanelor, în 

scris la sediul S.P.C.L.E.P Gura Humorului . Precizăm că accesarea acestor 

facilităţi nu implică niciun fel de cheltuieli suplimentare. În acest sens dovada stării 

de sănătate a persoanelor care se află în imposibilitatea de a se deplasa, se va face 

printr-un document justificativ, respectiv: certificat de încadrare în grad de 

handicap, bilet de externare din spital (de dată recentă) sau adeverinţă (de dată 

recentă) de la medicul de familie din care să rezulte expres că solicitantul nu se 

poate deplasa.  

   

      ȘEF SERVICIU,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


