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Serviciul Rezidenţial şi Îngrijire Persoane Vârstnice   

 
        

 

Cerere găzduire în sistem rezidențial 

 

 

 

Subsemnata/Subsemnatul____________________________________________________, 

___________________________________cu domiciliul în Municipiul București, Sector 4, 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________vă rog să îmi aprobați găzduirea într-un 

centru rezidențial destinat persoanelor adulte cu dizabilități/vârstnice, întrucât 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Telefon contact:  

 

 

 

Data                                                                                                                         Semnătura  

 

http://www.dgaspc4.ro/
mailto:contact@dgaspc4.ro


 

Atașez la prezenta cerere, următoarele documente:  

 1. Declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului din care să reiasă că nu are copii sau 

întreţinători legali. În cazul în care aceştia există trebuie să prezinte o declaraţie pe proprie 

răspundere cu motivele pentru care nu pot îngrijii persoana adultă şi să prezinte 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 

stabilit prin H.C.L. sector 4 de către aparţinători sau de către cei obligaţi la întreţinere). 

2. Documente medicale din care să rezulte că s-au efectuat analizele medicale: RBW, 

radiografie pulmonară cu interpretare, test SIDA/HIV (pentru persoanele cu vârsta până la 65 

ani), examen coproparazitologic, examen coprobacteriologic, analize uzuale de sânge, 

adeverinţă medicală în care să se precizeze că persoana adultă nu suferă de  boli infecto-

contagioase; 

3. Adeverinţă de venit impozabil (act de stare materială/financiară de la Circa/ Administraţia 

Financiară, Direcţia Taxe şi Impozite Locale); 

4. Copii ale actelor de identitate ale persoanei ce doreşte internarea şi ale persoanelor obligate 

la plata contribuţiei conform legii ( soţ, soţie, copii, reprezentant 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; 

5. Adeverinţe de venit ale aparţinătorilor şi ale membrilor familiei acestuia (necesare pentru 

stabilirea contribuţiei de întreţinere ce revine acestora potrivit legii); 

6. Ultimul talon de pensie dacă este cazul; 

7. Investigaţii paraclinice solicitate, după caz ; 

8. Documente doveditoare ale situaţiei locative ( copie act spaţiu: copie contract de vânzare-

cumpărare, copie act de donaţie, copie act moştenire, copie contract de închiriere, după caz); 

9. Copia documentului care atestă încadrarea în grad de handicap ( dacă e cazul); 

 


