
ANEXA NR. 11
S.P.C.E.P.

Nr.

municipiu l/orasul/comuna AVIZAT
din SEFUL SERVICIULUI,

Cenrnr pentru ELleeRAREAAcruLUl DE IDENTITATE

atele se completeaza de solicitant cu maj

Declar pe propria raspundere cd dateie completate in prezenta cerere privind identitatea mea sunt reale 9i cunosc ca

declararea necorespunzatoare a adevdrului constituie infracliune 9i se pedepsegte conform prevederilor Codului penai

M6 oblig ca in termen de 4g ore de la gdsirea actului de identitate sd il predau serviciului public comunitar de eviden{d

a persoanelor **

Semndtura solicitant*** Semndturd pdrinte/reprezentant legal

Act de identitate - seria 

- 
nr.

onlllli r,nulll'illl

-) Dupd caz, se inscrie tn caseta deschisd cifra 3 pentru ofiler, 4 pentru maistru militar, 5 pentru subofiler 9i 6 pentru gradat-soldat

**) pentru cazr-irile in care s,a solicitai un act de identitate in locul celui pierdut sau furat

*-.) Se semneazd in fata lucrdtorului de evidenld a persoanelor

Timpul mediu de conrpletare este de 3 minute



Documentele la baza solu

NU SE COMPLETEAZA DE SOLICITANT

care au sta flr cererii. se retin ln

ConsimldmAntul titularului
spaliului de locuit

Subsemnatul

rsor al Cl/ClP/Bl seria_nr. consimt ca solicitantul

tei cereri s5 aibd domiciliul in locuinta proprietatea mea situatd la adresa inscrisi in cerere.

ttl

Primit cererea 9i documentele solicitantului

(nume 9i prenume)

Data: zi | | ltuna an

(semndtura)

Preluat imaginea Nr. Data: zl

(nume 9i prenume) (semndtura)

/erificat in evidenfe 9i certific
Centitatea persoanei 9i exactitatea datelor

(nume gi prenume)

Data: zl

(semndtura)

Actualizat baza de date gi procesat datele
pentru cartea de identitate

i;;;; J;;;;;;;i

Data: zl I I ltuna

(semndtura)

iliberat c.r. , c.t.P.

Valabilitate

serial | 'l

De la data:

Pdnd la data:

Nr.t I I

N'. | -l rrtlrl
zl

zi

tunal I lanl | |

c.A.

lume,prenume lucritor)

)ata inmdndrii: An I

ttl

t""r.ri"rt ,r";;;;;i

i;;;;;" ;;;;;;i;, ;" ;;;;;
a actului de identitate gi a cedii de alegdtor)

Alte men!iuni

{dresa la care locuieste solicitantul fara forme legale

Iimbre fiscale


