CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A
PERSOANELOR BRĂILA
B-DUL Al.I.CUZA NR.134
TEL/FAX: 0239-611700/611770

ELIBERAREA PRIMEI CARTI DE IDENTITATE
LA IMPLINIREA VARSTEI DE 14 ANI
La implinirea varstei de 14 ani, minorul, insotit de unul dintre parinti sau, dupa caz, de
reprezentantul sau legal, de persoana desemnata din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea
serviciului public de asistenta sociala ori de persoana careia i-a fost incredintat in plasament, are obligatia
sa solicite, in termenul prevazut de lege, eliberarea cartii de identitate, prezentand la ghiseul serviciului
public comunitar de evidenta a persoanelor urmatoarele documente:
a) Cererea pentru eliberarea actului de identitate, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 11,
semnata de minor si de una dintre persoanele prevazute mai sus.
b) certificatul de nastere, cu care se face dovada cetateniei romane, original si copie;
c) actul de identitate al unuia dintre parinti sau al reprezentantului legal;dupa caz
d) Dovada adresei de domiciliu se face cu :
– act incheiat in conditiile de validitate prevazute de legislatia in vigoare privind titlul locativ
– consimtamantul titularului spatiului de locuit (se poate da in fata lucratorului de la ghiseu, la
notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Romaniei din strainatate, la
posturile de politie , in fata politistului de proximitate);
e) certificatul de casatorie al parintilor sau, dupa caz, hotararea judecatoreasca, definitiva si
irevocabila, in cazul in care parintii sunt divortati, original si copie, dupa caz
f) chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate (platita la Adm. Fin. Braila ,situata in Bdul A.I.Cuza nr.105) ,in valoare de 7 lei;
(1) In situatia in care parintii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se
semneaza de parintele la care minorul are domiciliul, in conditiile legii.
(2) Pentru minorul care, desi a fost incredintat prin hotarare judecatoreasca unuia dintre parinti,
locuieste statornic la celalalt parinte, se solicita declaratia de consimtamant a parintelui caruia i-a fost
incredintat, din care sa rezulte ca este de acord ca in actul de identitate al minorului sa fie inscrisa adresa la
care acesta locuieste statornic.
(3) Declaratia prevazuta la alin. (2) poate fi data la ghiseu, in prezenta personalului serviciului
public comunitar de evidenta a persoanelor, iar in situatiile in care parintele nu se poate prezenta la ghiseu,
declaratia trebuie sa fie autentificata la notarul public sau, dupa caz, la misiunea diplomatica a Romaniei
din statul in care acesta se afla.
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CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A
PERSOANELOR BRĂILA
B-DUL Al.I.CUZA NR.134
TEL/FAX: 0239-611700/611770

ELIBERAREA CARTII DE IDENTITATE
LA EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE
Persoana are obligatia sa solicite serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, pe raza
caruia are domiciliul sau resedinta, eliberarea unei noi carti de identitate, prezentand urmatoarele
documente:
a) Cererea pentru eliberarea actului de identitate, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 11;
b) actul de identitate;
c) certificatul de nastere, original si copie;
d) certificatul de casatorie, in cazul persoanelor casatorite sau al sotului supravietuitor, original si
copie;
e) hotararea de divort definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie;
f) certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor, original si
copie;
g) certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani, dupa caz, original si copie;
h) Dovada adresei de domiciliu (original si copie) se face cu :
– act incheiat in conditiile de validitate prevazute de legislatia in vigoare privind titlul locativ
– consimtamantul titularului spatiului de locuit (se poate da in fata lucratorului de la ghiseu ,
la notarul public , la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Romaniei din strainatate,
la posturile de politie , in fata politistului de proximitate);
i ) chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate (platita la Adm. Fin. Braila ,situata in Bdul A.I.Cuza nr.105) ,in valoare de 7 lei
j ) se va preda obligatoriu si cartea de alegator in cazul in care persoana a detinut anterior Carte de
Identitate Cererea pentru eliberarea unei noi carti de identitate, ca urmare a expirarii termenului de
valabilitate, poate fi depusa cu cel mult 180 de zile, dar nu mai putin de 15 zile, inainte de expirarea
termenului de valabilitate al cartii de identitate detinute .
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CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A
PERSOANELOR BRĂILA
B-DUL Al.I.CUZA NR.134
TEL/FAX: 0239-611700/611770

ELIBERAREA CARTII DE IDENTITATE
IN CAZUL PIERDERII
Persoana are obligatia sa solicite serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, pe raza
caruia are domiciliul sau resedinta, eliberarea unei noi carti de identitate, prezentand urmatoarele
documente:
a) Cererea pentru eliberarea actului de identitate, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 11;
b) un document emis de institutii sau autoritati publice - pasaport, permis de conducere, legitimatie
de serviciu, livret militar ori diploma de absolvire a unei institutii de invatamant, cu fotografie de data
recenta - original si copie;
c) certificatul de nastere, original si copie;
d) certificatul de casatorie, in cazul persoanelor casatorite sau al sotului supravietuitor, original si
copie;
e) hotararea de divort definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie;
f) certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor, original si
copie;
g) certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani, dupa caz, original si copie;
h) Dovada adresei de domiciliu original si copie se face cu :
– act incheiat in conditiile de validitate prevazute de legislatia in vigoare privind titlul locativ
– consimtamantul titularului spatiului de locuit (se poate da in fata lucratorului de la ghiseu ,
la notarul public , la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Romaniei din strainatate,
la posturile de politie , in fata politistului de proximitate
i ) chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate (platita la Adm. Fin. Braila ,situata in Bdul A.I.Cuza nr.105), in valoare de 7 lei
j ) se va preda obligatoriu si cartea de alegator in cazul in care persoana a detinut anterior Carte de
Identitate

3

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A
PERSOANELOR BRĂILA
B-DUL Al.I.CUZA NR.134
TEL/FAX: 0239-611700/611770

ELIBERAREA CARTII DE IDENTITATE
IN CAZUL FURTULUI
Persoana are obligatia sa solicite serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, pe raza
caruia are domiciliul sau resedinta, eliberarea unei noi carti de identitate, prezentand urmatoarele
documente:
a) Cererea pentru eliberarea actului de identitate, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 11;
b) dovada eliberata de unitatea de politie unde a fost reclamat furtul,
b1) un document emis de institutii sau autoritati publice - pasaport, permis de conducere,
legitimatie de serviciu, livret militar ori diploma de absolvire a unei institutii de invatamant, cu fotografie
de data recenta - original si copie;
c) certificatul de nastere, original si copie;
d) certificatul de casatorie, in cazul persoanelor casatorite sau al sotului supravietuitor, original si
copie;
e) hotararea de divort definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie;
f) certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor, original si
copie;
g) certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani, dupa caz, original si copie;
h) Dovada adresei de domiciliu original si copie se face cu :
– act incheiat in conditiile de validitate prevazute de legislatia in vigoare privind titlul locativ
– consimtamantul titularului spatiului de locuit (se poate da in fata lucratorului de la ghiseu ,
la notarul public , la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Romaniei din strainatate,
la posturile de politie , in fata politistului de proximitate);
i ) chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate (platita la Adm. Fin. Braila ,situata in Bdul A.I.Cuza nr.105) ,in valoare de 7 lei
j) se va preda obligatoriu si cartea de alegator in cazul in care persoana a detinut anterior Carte de
Identitate
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CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A
PERSOANELOR BRĂILA
B-DUL Al.I.CUZA NR.134
TEL/FAX: 0239-611700/611770

ELIBERAREA CARTII DE IDENTITATE
IN CAZUL DETERIORARII
Persoana are obligatia sa solicite serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, pe raza
caruia are domiciliul sau resedinta, eliberarea unei noi carti de identitate, prezentand urmatoarele
documente:
a) Cererea pentru eliberarea actului de identitate, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 11;
b) actul de identitate,
c) certificatul de nastere, original si copie;
d) certificatul de casatorie, in cazul persoanelor casatorite sau al sotului supravietuitor, original si
copie;
e) hotararea de divort definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie;
f) certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor, original si
copie;
g) certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani, dupa caz, original si copie;
h) Dovada adresei de domiciliu, original si copie, se face cu :
– act incheiat in conditiile de validitate prevazute de legislatia in vigoare privind titlul locativ
– consimtamantul titularului spatiului de locuit (se poate da in fata lucratorului de la ghiseu ,
la notarul public , la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Romaniei din strainatate,
la posturile de politie , in fata politistului de proximitate);
i) chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate (platita la Adm. Fin. Braila ,situata in Bdul A.I.Cuza nr.105) ,in valoare de 7 lei
j) se va preda obligatoriu si cartea de alegator in cazul in care persoana a detinut anterior Carte de
Identitate
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CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A
PERSOANELOR BRĂILA
B-DUL Al.I.CUZA NR.134
TEL/FAX: 0239-611700/611770

ELIBERAREA CARTII DE IDENTITATE
LA SCHIMBAREA DOMICILIULUI
Persoana are obligatia sa solicite serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, pe raza
caruia are domiciliul sau resedinta, eliberarea unei noi carti de identitate, prezentand urmatoarele
documente:
a) Cererea pentru eliberarea actului de identitate, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 11;
b) actul de identitate,
c) certificatul de nastere, original si copie;
d) certificatul de casatorie, in cazul persoanelor casatorite sau al sotului supravietuitor, original si
copie;
e) hotararea de divort definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie;
f) certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor, original si
copie;
g) certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani, dupa caz, original si copie;
h) Dovada adresei de domiciliu original si copie se face cu :
– act incheiat in conditiile de validitate prevazute de legislatia in vigoare privind titlul locativ
– consimtamantul titularului spatiului de locuit (se poate da in fata lucratorului de la ghiseu ,
la notarul public , la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Romaniei din strainatate,
la posturile de politie , in fata politistului de proximitate
i) chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate (platita la Adm. Fin. Braila ,situata in Bdul A.I.Cuza nr.105) ,in valoare de 7 lei
k) se va preda obligatoriu si cartea de alegator in cazul in care persoana a detinut anterior Carte de
Identitate.
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CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A
PERSOANELOR BRĂILA
B-DUL Al.I.CUZA NR.134
TEL/FAX: 0239-611700/611770

ELIBERAREA CARTII DE IDENTITATE
LA MODIFICAREA NUMELUI SI/SAU PRENUMELUI TITULARULUI, PRENUMELUI
PARINTILOR, A DATEI ORI A LOCULUI DE NASTERE,
PRECUM SI IN SITUATIA SCHIMBARII SEXULUI
Persoana are obligatia sa solicite serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, pe raza
caruia are domiciliul sau resedinta, eliberarea unei noi carti de identitate, prezentand urmatoarele
documente:
a) Cererea pentru eliberarea actului de identitate, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 11;
b) actul de identitate
c) certificatul de nastere, original si copie;
d) certificatul de casatorie, in cazul persoanelor casatorite sau al sotului supravietuitor, original si
copie;
e) hotararea de divort definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie;
f) certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor, original si
copie;
g) certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani, dupa caz, original si copie;
h) Dovada adresei de domiciliu original si copie se face cu :
– act incheiat in conditiile de validitate prevazute de legislatia in vigoare privind titlul locativ
– consimtamantul titularului spatiului de locuit (se poate da in fata lucratorului de la ghiseu ,
la notarul public , la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Romaniei din strainatate,
la posturile de politie , in fata politistului de proximitate
i ) chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate (platita la Adm. Fin. Braila ,situata in Bdul A.I.Cuza nr.105) ,in valoare de 7 lei
j) hotararea judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila sau, dupa caz, actul administrativ in
baza caruia s-au modificat datele de stare civila.
k) se va preda obligatoriu si cartea de alegator in cazul in care persoana a detinut anterior Carte de
Identitate
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CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A
PERSOANELOR BRĂILA
B-DUL Al.I.CUZA NR.134
TEL/FAX: 0239-611700/611770

ELIBERAREA CARTII DE IDENTITATE
IN CAZUL SCHIMBARII DENUMIRII SAU RANGULUI LOCALITATIILOR
SI STRAZILOR , AL RENUMEROTARII ACESTORA
SAU REARONDARII ACESTORA
Persoana are obligatia sa solicite serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, pe raza
caruia are domiciliul sau resedinta, eliberarea unei noi carti de identitate, prezentand urmatoarele
documente:
a) Cererea pentru eliberarea actului de identitate, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 11;
b) actul de identitate, cu exceptia situatiei pierderii , furtului sau distrugerii actului de identitate
c) certificatul de nastere, original si copie;
d) certificatul de casatorie, in cazul persoanelor casatorite sau al sotului supravietuitor, original si
copie;
e) hotararea de divort definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie;
f) certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor, original si
copie;
g) certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani, dupa caz, original si copie;
h) Dovada adresei de domiciliu original si copie se face cu :
– act incheiat in conditiile de validitate prevazute de legislatia in vigoare privind titlul locativ
– consimtamantul titularului spatiului de locuit (se poate da in fata lucratorului de la ghiseu ,
la notarul public , la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Romaniei din strainatate,
la posturile de politie , in fata politistului de proximitate);
i) chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate (platita la Adm. Fin. Braila ,situata in Bdul A.I.Cuza nr.105 ),in valoare de 7 lei
j) se va preda obligatoriu si cartea de alegator in cazul in care persoana a detinut anterior Carte de
Identitate In cazul renumerotarii imobilului tip casa se va prezenta documentul ce face dovada
renumerotarii ,original si Xerox , eliberat de catre Primarie.
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CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A
PERSOANELOR BRĂILA
B-DUL Al.I.CUZA NR.134
TEL/FAX: 0239-611700/611770

ELIBERAREA CARTII DE IDENTITATE
IN CAZUL PRESCHIMBĂRII BULETINULUI DE IDENTITATE
Persoana are obligatia sa solicite serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, pe raza
caruia are domiciliul sau resedinta, eliberarea unei noi carti de identitate, prezentand urmatoarele
documente:
a) Cererea pentru eliberarea actului de identitate, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 11;
b) actul de identitate, cu excepția pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
c) certificatul de nastere, original si copie;
d) certificatul de casatorie, in cazul persoanelor casatorite sau al sotului supravietuitor, original si
copie;
e) hotararea de divort definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie;
f) certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor, original si
copie;
g) certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani, dupa caz, original si copie;
h) Dovada adresei de domiciliu (original si copie) se face cu :
– act incheiat in conditiile de validitate prevazute de legislatia in vigoare privind titlul locativ
– consimtamantul titularului spatiului de locuit (se poate da in fata lucratorului de la ghiseu ,
la notarul public , la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Romaniei din strainatate,
la posturile de politie , in fata politistului de proximitate);
i ) chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate (platita la Adm. Fin. Braila ,situata in Bdul A.I.Cuza nr.105), in valoare de 7 lei
În cazul renumerotarii imobilului tip casă se va prezenta documentul ce face dovada renumerotării,
original și copie, eliberat de către Primărie.
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CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A
PERSOANELOR BRĂILA
B-DUL Al.I.CUZA NR.134
TEL/FAX: 0239-611700/611770

ELIBERAREA PRIMEI CARTI DE IDENTITATE
DUPA IMPLINIREA VARSTEI DE 18 ANI
Dupa implinirea varstei de 18 ani, persoana, insotita de unul dintre parinti sau, dupa caz, de
reprezentantul sau legal, de persoana desemnata din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea
serviciului public de asistenta sociala ori de persoana careia i-a fost incredintat in plasament, are obligatia
sa solicite, in termenul prevazut de lege, eliberarea cartii de identitate, prezentand la ghiseul serviciului
public comunitar de evidenta a persoanelor urmatoarele documente:
a) Cererea pentru eliberarea actului de identitate, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 11,
semnata de minor si de una dintre persoanele prevazute mai sus.
b) Certificatul de nastere, cu care se face dovada cetateniei romane, original si copie;
c) Actul de identitate al unuia dintre parinti sau al reprezentantului legal;
d) Dovada adresei de domiciliu ( original si copie) se face cu :
– act incheiat in conditiile de validitate prevazute de legislatia in vigoare privind titlul locativ
– consimtamantul titularului spatiului de locuit (se poate da in fata lucratorului de la ghiseu ,
la notarul public , la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Romaniei din strainatate,
la posturile de politie, la posturile de politie , in fata politistului de proximitate);
e) Certificatul de casatorie al parintilor sau, dupa caz, hotararea judecatoreasca, definitiva si
irevocabila, in cazul in care parintii sunt divortati, original si copie;
f) Chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate (platita la Adm. Fin. Braila ,situata in Bdul A.I.Cuza nr.105) ,in valoare de 7 lei;
g) declaratia unuia dintre parinti ori a unei terte persoane, din care sa rezulte faptul ca identitatea
declarata in cererea de eliberare a actului de identitate, colaborata cu imaginea preluata ori cu fotografia
atasata cererii, apartine solicitantului; Declaratia prevazuta mai sus se da in prezenta personalului
serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor.
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CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A
PERSOANELOR BRĂILA
B-DUL Al.I.CUZA NR.134
TEL/FAX: 0239-611700/611770

ELIBERAREA CARTII DE IDENTITATE PROVIZORII
Cartea de identitate se elibereaza in urmatoarele cazuri :
a) Cand persoana fizica nu poseda toate documentele necesare pentru eliberarea Cartii de Identitate
b) In cazul cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate , care locuiesc temporar in Romania
Pentru eliberarea cartii de identitate provizorii, persoana fizica completeaza Cererea pentru
eliberarea actului de identitate, la care anexeaza documentele pe care le poate prezenta pentru a face
dovada numelui, starii civile, cetateniei romane, a adresei de domiciliu
- Trei fotografii marimea 3/4 cm, avand la baza o banda alba de 7 mm,
– Chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate provizorii (platita la Adm. Fin.
Braila ,situata in B-dul A.I.Cuza nr.105 ), in valoare de 1 leu
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CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A
PERSOANELOR BRĂILA
B-DUL Al.I.CUZA NR.134
TEL/FAX: 0239-611700/611770

STABILIREA RESEDINTEI
Pentru inscrierea mentiunii de stabilire a resedintei in actul de identitate, persoana interesata se
adreseaza serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor pe raza caruia locuieste temporar,
completand in acest sens Cererea pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea
resedintei, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 19, la care anexeaza urmatoarele documente:
a) actul de identitate in care urmeaza a se inscrie mentiunea de stabilire a resedintei;
b) documentul cu care se face dovada adresei de resedinta, original si copie;
Dovada adresei de resedinta original si copie se face cu :
- act incheiat in conditiile de validitate prevazute de legislatia in vigoare privind titlul locativ
- consimtamantul titularului spatiului de locuit (se poate da in fata lucratorului de la ghiseu , la
notarul public , la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Romaniei din strainatate, la posturile
de politie , in fata politistului de proximitate
c) certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani, dupa caz, original si copie;
STABILIREA RESEDINTEI
(1) Pentru persoanele care solicita stabilirea resedintei in locuri de cazare in comun - camine,
campusuri universitare, institutii de ocrotire si protectie sociala, la rubrica din Cererea pentru inscrierea
in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei, destinata gazduitorului, se mentioneaza
datele administratorului imobilului, care semneaza si aplica stampila administratiei.
(2) In situatiile prevazute la alin. (1), in rubrica din Cererea pentru stabilirea resedintei, destinata
gazduitorului, vor fi mentionate datele administratorului imobilului, care va semna si va aplica stampila
administratiei.
(3) Studentii cazati in campusuri universitare pot depune cererea personal ori prin intermediul
administratorilor imobilelor, sens in care se completeaza tabelul intocmit potrivit modelului prevazut in
anexa nr. 20.
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