Informaţii utile
planificare online carte de identitate/resedinta şi depunere cereri de schimbare
domiciliu din străinătate în România (S.D.R.) pentru persoanele care nu au avut
niciodată domiciliul în ţară
Va informam ca începând cu data de 15.04.2019 cererile de eliberare a cărţii de
identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România (S.D.R.) pentru
persoanele care nu au avut niciodată domiciliul în România se depun doar la ghişeul
nr. 1, în zilele de vineri între 08.30 şi 10.30.
Din data de 23.10.2017 cetăţenii cu domiciliul in mun. Piatra Neamt si in cele
14 comune arondate Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor
Piatra Neamt respectiv, Alexandru cel Bun, Bârgăuani, Bodeşti, Dobreni, Dochia,
Dragomireşti, Dumbrava Roşie, Girov, Gârcina, Mărgineni, Negreşti, Pângăraţi,
Ştefan cel Mare şi Tarcău pot să se planifice online pentru depunerea cererilor prin care se
solicită eliberarea actului de identitate pentru următoarele motive:
Eliberarea unui nou act de identitate ca urmare a expirării celui anterior,
modificării datelor de stare civilă, anulării documentului, schimbării sexului, schimbării
fizionomiei precum şi în cazul preschimbării buletinelor de identitate;
Eliberarea unui nou act de identitate ca urmare a pierderii, furtului, distrugerii
sau deteriorării actului de identitate deţinut anterior;
Eliberarea unui nou act de identitate ca urmare a schimbării domiciliului,
schimbării denumirii străzii sau renumerotării imobilelor.
Pentru situaţiile enumerate mai sus cererea de eliberare a unui nou act de identitate se
poate depune şi pe bază de procură specială.
De asemenea, se pot programa online şi persoanele care solicită:
 Eliberarea primului act de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani;

Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani;

Înscrierea pe actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei;

Eliberarea unei cărţi de identitate provizorii pentru persoanele care nu posedă
toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate.
Planificare online se va face pe pagina de internet a Primăriei municipiului
Piatra Neamt www.primariapn.ro la sectiunea Programare Online Carte de identitate. Nu se
pot planifica online cetăţenii care solicită schimbarea domiciliului din străinătate în
România şi nici cei care solicită carte de identitate provizorie pentru cetăţenii români cu
domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România.
Cetatenii care se planifica online vor depune actele la ghiseul nr. 1 din incinta Mall
Forum Center, nivel 2. Programul de lucru cu publicul la acest ghiseu va fi dupa cum
urmează: luni, marţi si joi de la 08.30 la 12.30 iar miercuri de la 14.00 la 18.00.
Rugăm cetăţenii planificaţi online să se prezinte la ora programată cu cererea
completată precum şi cu documentele şi taxele necesare pentru eliberarea actului de
identitate/înscrierea vizei de reşedinţă.
Celelalte ghişee din cadrul serviciului vor funcţiona astfel:
Ghişeul nr. 2 - Primiri documente - luni, marţi şi joi de la 08.30 la 15.30, miercuri de
la 08.30 la 18.00 şi vineri de la 08.30 la 12.30.
Ghişeul nr. 3, Eliberări acte - luni, marţi şi joi de la 08.30 la 16.30, miercuri de la
08.30 la 18.30 iar vineri de la 08.30 la 12.30 şi de la 14.00 la 16.30.

