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ACTE NECESARE
pentru Căminul de Persoane Vârstnice
1. cerere din partea solicitantului sau a reprezentantului legal;
2. declaraţia notarială a solicitantului din care să reiasă că solicitantul nu are copii sau
întreţinători legali. Dacă aceştia există, trebuie să prezinte declaraţie notarială cu
motivele pentru care nu pot îngriji persoana vârstnică şi să prezinte eventualele acte
doveditoare; totodată, copiii persoanei vârstnice îşi asuma obligaţia ca, în cazul în care
starea de sănătate psihică a persoanei vârstnice se degradează, să efectueze demersurile
pentru punerea sub interdicţie şi numirii unui reprezentant legal al acesteia;
3. adeverinţa de venit impozabil (act de stare materială de la Circa Financiară);
4. copie act de identitate;
5. copie certificat naştere;
6. copie certificat căsătorie;
7. copie hotărâre divorţ sau certificat deces, dupa caz;
8. talon pensie recent, dacă este pensionar;
9. situaţia locativă, după caz:
- copia contractului de construire;
- copia contractului de vânzare – cumpărare;
- copie act donaţie;
- copie act moştenire;
- copie act de închiriere;
10. fişa de evaluare socio - medicală;
11. adeverinţe de venituri/ taloane de pensie pentru toţi membrii familiei/ familiilor
aparţinătoare ale persoanei vârstnice, după caz;
12. evaluare psihiatrică de la medicul specialist psihiatru;
13. dosar de încopciat.
Dosarul cuprinzând actele mai sus menţionate se depune la Registratura DGASPC Sector
6, în Bucureşti, str. Floare Roşie nr. 7A, sector 6 Bucureşti.
La acestea se adaugă în momentul confirmării locului disponibil următoarele acte:
14. certificat medical din care să rezulte că s-au efectuat analizele medicale: RBW,
radiografie plămâni, test SIDA (pentru persoanele cu vârsta pana la 70 ani),
coproparazitologic, iar rezultatul acestora permite includerea în comunitate;
15. adeverinţă medicală care să precizeze că NU suferă de boli infecto – contagioase (de la
medicul de familie);

