OPIS
Acte necesare găzduirii/admiterii persoanelor cu handicap în centrele de îngrijire şi
asistenţă şi centre de recuperare si reabilitare neuropsihiatrică din subordinea D.G.A.S.P.C.
sector 1 .
1. Cerere din partea solicitantului sau reprezentantului legal (tutore, curator);
2. Declaraţie notarială a solicitantului din care să reiasă că nu are copii sau întreţinători legali. În
cazul în care aceştia există trebuie să prezinte o declaraţie notarială cu motivele pentru care nu
pot îngrijii persoana cu handicap şi să prezinte eventualele acte doveditoare (nu este permis în
aceste centre accesul persoanelor care au contract de întreţinere sau orice act juridic încheiat între
părţi din care să rezulte fără echivoc intenţia de a se obliga la întreţinere, decât în condiţiile
suportării costului mediu lunar al cheltuielilor cheltuielilor stabilit prin H.C.L. sector 1 de către
aparţinători sau de către cei obligaţi la întreţinere);
3. Certificat medical din care să rezulte că s-au efectuat analizele medicale: RBW, adeverinţă că nu
suferă de leziuni pulmonare, test SIDA/HIV (pentru persoanele cu vârsta până la 70 ani),
coproparazitologic, adeverinţă medicală în care să se precizeze că nu suferă de boli infectocontagioase;
4. Adeverinţă de venit impozabil (acte de stare materială/financiară de la Circa/Administraţia
Financiară, Direcţia Taxe şi Impozite Locale - istoric de rol );
5. Copii ale actelor de identitate ale persoanei ce doreşte internarea şi ale persoanelor obligate la
plata contribuţiei conform legii (soţ, soţie, copii, reprezentantul legal sau persoană obligată la
întreţinere în baza unor acte legale) – certificat de naştere, certificat de căsătorie, hotărâre de
divorţ, deces, dispoziţie de tutelă sau curatelă acolo unde este cazul, etc;
6. Copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;
7. Adeverinţă de venit a aparţinătorilor şi a membrilor familiei acestuia (necesare pentru stabilirea
contribuţiei de întreţinere ce revine acestora potrivit legii);
8. Ultimul talon de pensie dacă este cazul;
9. Raportul de anchetă socială pentru cei din altă unitate administrativ-teriorială;
10. Investigaţii paraclinice solicitate;
11. Documente doveditoare ale situaţiei locative (copie contractul casei proprietate personală, copie
contractul de vânzare-c umparare, copie act de donaţie, copie act moştenire, copie contract de
închiriere);
-

Evaluarea complexă se realizează în maximum 60 de zile de la data înregistrării cererii şi
documentelor la serviciul de evaluare complexă;
În cazul persoanelor nedeplasabile, în baza scrisorii medicale şi a anchetei sociale, evaluarea
complexă se va efectua la domiciliul/reşedinţa persoanei în cauză;
Serviciul de evaluare complexă va înainta comisiei raportul de evaluare complexă cu propunerea
de găzduire în sistem rezidenţial şi dovadă eliberată de prin care se atestă că acesteia nu i s-a
putut asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate;
*Pentru persoanele din altă unitate administrativ-teritorială dovada va fi eliberată de
serviciul specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa
persoana cu handicap, prin care se atestă că acesteia nu i s-a putut asigura protecţia şi îngrijirea la
domiciliu sau în cadrul altror servicii din comunitate;
*Pentru pesoanele cu domiciliul stabil în altă unitate administrativ-teritorială internarea se
realizează numai cu suportarea costului mediu lunar al cheltuielilor stabilit prin H.C.L. sector 1,
beneficiar, reprezentant legal, familie, persoane obligate la întreţinere sau de către D.G.A.S.P.C –
ul de domiciliu.

Centrul de Îngrijire și Asistență Sf. Vasile – str. Barbu Delavrancea nr. 17
Sef centru – Dan BÂZGAN
Tel. - 021.222.09.20

Centrul de Îngrijire și Asistență Sf. Elena – str. Barbu Delavrancea nr. 18
Șef centru – Luminița RADU
Tel. - 021.222.57.41/42

Serviciul Rezidential Adulti - Tel. 021/222.13.55
Șef serviciu – Lavinia Elena Sîrbu

E-mail: rezidentialadulti@dgaspc-sectorul1.ro

