ELIBERAREA C R II DE IDENTITATE PROVIZORII
CET ENILOR ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STR IN TATE
ŞI REŞEDIN A ÎN ROMÂNIA (CIP CRDS)
ACTE NECESARE
- CEREREA TIP - Anexa 18 - se obţine de la ghi eul Serviciului, se

completează de solicitant şi se va semna doar în faţa lucrătorului de la
ghişeu. Aceasta se completează cu majuscule.
- CHITAN A reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii
(1 leu) se achită la casieria Primăriei orașului Gura Humorului
- PAŞAPORTUL ROMÂNESC, AFLAT ÎN TERMEN DE
VALABILITATE, pagina 1-3 care atestă statutul de
cetăţean român domiciliat în străinătate, original şi copie;
- TREI FOTOGRAFII DE DAT RECENT M RIMEA 3/4 cm,

având la baza o bandă albă de 7 mm;
- CERTIFICATUL DE NAŞTERE ŞI/SAU DE C S TORIE,
eliberate de oficiile de stare civilă române, original şi copie;
- SENTIN A DE DIVOR DEFINITIV ŞI
IREVOCABIL /(CERTIFICATUL DE DIVOR I CONVEN IA
PRIVIND ÎNCREDIN AREA MINORULUI) - în cazul persoanelor
divorțate – original şi copie;
- ACTUL DE PROPRIETATE cu care face dovada ADRESEI DE
REŞEDIN
DIN ROMÂNIA(sau extras de carte funciar actualizat –
30 zile) – original şi copie și prezența unui proprietar la ghișeu.
ATEN IE: Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit ESTE
NECESAR PREZEN A G ZDUITORULUI (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.

Solicitan ii sub 18 ani vor fi înso i i de un p rinte sau de reprezentantul legal
se va prezenta i certificat
c s torie/sentin divor , definitiv i irevocabil /certificat divor ale
p rin ilor, dup caz.

