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COMUNICAT DE PRESĂ 
 

Acte preluate în Comuna Pălatca  
pentru întocmirea cărţilor de identitate 

 
O echipă de lucrători din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Cluj, instituţie 

publică de interes judeţean care funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj, se va 

deplasa, miercuri,  13 aprilie,  în localitatea Pălatca,  jud. Cluj, cu  staţia mobilă, în vederea 

preluării imaginilor, cererilor şi documentelor necesare eliberării unui act de identitate, pentru 

cetăţenii care au domiciliul pe raza comunei. Activitatea se va derula cu începere de la orele 09:30, 

la sediul Primăriei Comunei Pălatca, cu sprijinul lucrătorilor din cadrul primăriei, a organelor de 

poliţie locale şi a reprezentantului local al romilor. 

 

Facem cunoscut opiniei publice, că cetăţenii au obligativitatea de a se legitima pe teritoriul 

României cu un act de identitate valabil, conform actelor normative în vigoare. Actul de identitate 

valabil reprezintă o condiţie esenţială şi obligatorie pentru a dovedi identitatea, cetăţenia şi 

domiciliul şi, pentru ca cetăţenii să poată avea acces la serviciile medicale, de asistenţă şi protecţie 

socială, educaţie, obţinerea unui loc de muncă, etc. 

 

Cetăţenii sunt obligaţi să se prezinte, în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani 

sau înainte cu cel puţin 15 zile de la expirarea valabilităţii actului de identitate deţinut, la sediul 

Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor la care sunt arondaţi cu domiciliul 

sau la Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Cluj, cu sediul în Loc. Cluj-Napoca, Str. 

Aviator Bădescu, Nr.7-9,  pentru a solicita intrarea în legalitate. Nerespectarea acestor prevederi 

atrage răspunderea contravenţională, care se sancţionează cu amendă cuprinsă între 40 lei şi 80 lei, 

fără a exista posibilitatea achitării, în 48 de ore, a jumătate din minimul sumei prevăzute. 
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