
Înscrierea mențiunii de stabilire a reședinței 

în actul de identitate 

 

        Pentru înscrierea  mențiunii de stabilire a reședinței în actul de identitate persoana 

interesată se adresează S.P.C.E.P. pe raza căruia locuieşte temporar, unde depune personal 

următoarele documente: 

a) actul de identitate pe care va fi aplicată eticheta autocolat de reședință; 

b) documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie; 

În situaţia în care dovada adresei de reşedinţă se face potrivit art. 28 alin. (1) lit. b) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, consimţământul găzduitorului se consemnează pe cererea pentru eliberarea dovezii de 

reşedinţă, în prezenţa personalului S.P.C.E.P. 

În situaţia în care găzduitorul ori reprezentantul legal/persoana împuternicită nu se poate 

prezenta la momentul depunerii cererii împreună cu solicitantul, declaraţia de primire în spaţiu 

poate fi dată la notarul public din ţară, în faţa poliţistului din structurile teritoriale ale Poliţiei 

Române, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la 

autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată 

tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare. Declaraţia de primire în spaţiu poate fi 

dată, cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii, la notarul public din ţară ori în faţa 

poliţistului din structurile teritoriale ale Poliţiei Române şi, cu cel mult 6 luni înainte de această 

dată, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la 

autorităţile străine competente. 

Declaraţia găzduitorului, prevăzută la alin. (3), se prezintă de solicitant odată cu depunerea 

documentelor pentru eliberarea dovezii de reşedinţă. 

Pentru persoanele care solicită stabilirea reşedinţei în locuri de cazare în comun – 

cămine/internate şcolare, campusuri universitare, instituţii de ocrotire/centre de servicii sociale 

sau în centre educative, dovada adresei de reşedinţă se face cu declaraţia scrisă a conducătorului 

instituţiei sau centrului ori a persoanei abilitate de acesta, consemnată pe cerere la rubrica 

destinată consimţământului titularului spaţiului de locuit, prin înscrierea numelui de familie şi a 

prenumelui, a seriei şi numărului actului de identitate, a datei şi a semnăturii peste care se aplică, 

opţional, ştampila instituţiei în cauză. 

 


