
DOCUMENTE  NECESARE PENTRU  INSCRIEREA MENTIUNII DE STABILIRE  A  
REŞEDINŢEI IN  ACTUL DE IDENTITATE 
  
· CERERE TIP PENTRU STABILIREA REŞEDINŢEI (se obþine de la ghişeul  
Evidenţa Populaţiei); 
· ACTUL DE IDENTITATE IN CARE URMEAZA SA SE INSCRIE MENTIUNEA DE  
STABILIRE A RESEDINTEI; 
· DOCUMENTUL CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE RESEDINTA (ORIGINAL 
SI COPIE); 
· CHITANŢÃ ÎN VALOARE DE 1 RON (lei noi) eliberatã de DIRECŢIA DE  
IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE BACÃU. 
· DOSAR PLIC. 
 
DOCUMENTE CU CARE SE POATE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SAU 
RESEDINTA 
 
                    a) acte încheiate în condiţiile de validitate  
prevãzute de legislaţia românã în vigoare, privind titlul locativ, cum 
ar fi:  
· contract de vinzare cumparare; 
· contract de donaþie a unui imobil tip locuinţã; 
· contract de schimb; 
· contract de partaj voluntar, autentificat; 
· contract de comodat, autentificat; 
· contract de întreþinere sau rentã viagerã; 
· contract de vânzare cumpãrare a dreptului de uz sau uzufruct; 
· contract de inchiriere inregistrat la Administratia Financiara; 
· certificat de moştenitor; 
· hotãrâri judecãtoreşti rãmase definitive şi irevocabile; 
· extras, certificat sau copie de pe cartea funciarã; 
· act proprietete teren + autorizaţie de construcţie a unui imobil 
tip locuinþã  +  proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor; 
· contract de construire insotit de procesul verbal de predare-
primire a locuinţei;      
 
                 b) declaraţia scrisã de primire în spaţiu a  
gãzduitorului, însoţitã de actul de proprietate al acestuia, pentru 
persoanele care solicitã schimbarea domiciliului la o altã persoanã 
fizicã;  
 
                 c) declaraţia pe propria rãspundere a solicitantului, 
însoţitã de nota de verificare a poliţistului de ordine publicã, prin  
care se certificã existenţa unui imobil, faptul cã solicitantul 
locuieşte efectiv la adresa declaratã, pentru persoana fizicã ce nu 
poate prezenta documentele prevãzute la lit. a) şi b); pentru minorii 
şi persoanele  fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dã şi se 
semneazã de cãtre pãrinţi saude cãtre reprezentanţii lor legali;  
 
         d) documentul eliberat de primãrii, din care sã rezulte  
cã solicitantul sau, dupa caz, gazduitorul acestuia  figureazã înscris 
în Registrul agricol, pentru mediul rural.  


