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TERMEN DE SOLUTIONARE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE
IDENTITATE

Avdnd in vederea adresa nr.15005113.01.2021a Direcliei Judelene de Evidenld a Persoanelor Cluj,
referitoare 1a adresa rir.3 3 5 9187112.01.2021 a Direcliei pentru Evidenla Persoanelor qi Adminisharea
Bazelor de Date, privind valabilitatea documentelor eliberate de instituliile qi autoritdlile publice pe
perioada stdrii de alerld qi a termenului de solufionare a cereriior pentru eliberarea cdrfilor de
identitate in contextul epuizdrii stocului de materiale necesare emiterii acestora,

Raportat la dispo ziliile art.4 alin.(5) din Legeam. 55/2020-privind unele mdsuri pentru prevenirea
gi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,cu modificdrile qi completdrile ulterioare, potrivit
cdrora "

COMUNICAM URMATOARELE

Temenul de solulionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de p6n6la 30
de zile de la data inre^gistrdrii cererii 1a serviciulu Public comunitar Local de Evidentd a
Persoanelor Huedin, In situalii deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de
cdtre qeful serviciului public comunitar de evidenld a persoanelor Huedin;

Termenul efectiv de eliberare a actelor de identitate 1a nivelul Serviciului Public Comunitar
Local de EvidenJd a Persoanelor Huedineste de 30 zile de la data depunerii cererii;

Termenul efectiv de eliberare a actelor de identitate in care s-a inscris menliunea privind
stabilirea regedinlei la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidentd a Persoanelor
Huedin este de 5 zile lucrdtoare;

in cazui in care un cetblean se afld intr-o situalie deosebitd ce poate justifica solicitarea
eliberdrii actului de identitate sau insctierea menfiunii privind stabilirea reqedinlei in actul de
identitate intr-un termen mai scurt decdt cel prevdzut mai sus (ex. motive medicale, deplasare
urgenti in altti localitate sau in alt stat, susfinerea unor concursuri de admitere sau examene,
efectuarea unor operaliuni notariale/bancareipoqtale etc.), acesta se va adresa conducerii
instituliei (qefului de serviciu), va depune o cerere qi va prezenta documente in sustinere, care
va analiza qi va dispune, dup[ caz, mdsuri pentru solulionarea in timp util a cererii acestuia.


