Lista cu actele necesare pentru întocmirea dosarului de găzduire, aprobată conform
H.C.L.M. Brăila nr.24/29.01.2021
 Cererea scrisă a persoanei interesate, a reprezentantului legal al acesteia, etc.;
 Copii de pe actele de stare civilă/identitate (buletin de identitate, carte de identitate,
certificat de naștere, căsătorie, deces pentru soț/soție, etc.) pentru beneficiar,
susținători și membrii familiei acestora;
 Acte privind veniturile realizate (cupon de pensie, adeverință de salariu, contract de
depozit etc.) sau declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează
venituri – atât din partea susținătorilor legali cât și din partea potențialului
beneficiar;
 Adeverință de la Registrul Agricol din cadrul Primăriei Muncipiului Brăila, și/sau
din cadrul primăriei localității de naștere (când nașterea nu s-a produs pe raza
Municipiului Brăila) pentru beneficiar;
 Acte referitoare la situația juridică a imobilului în care locuiește beneficiarul, cu sau
fără forme legale (contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere etc.);
 Adeverință de la asociația de proprietari cu numărul și numele persoanelor care
locuiesc în imobil, atât pentru persoana vârstnică cât și pentru susținătorii legali sau
declarație pe proprie răspundere cu privire la componența familiei în situația în care
aceștia locuiesc la casă;
 Declarație pe propria răspundere a susținătorilor legali cu privire la cauzele
neîndeplinirii obligațiilor ce le revin vis-a-vis de persoana care solicită admiterea în
cadrul centrului, precum și acte doveditoare în acest sens;
 Certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozitele, taxele
locale și alte venituri ale bugetului local eliberat de Direcția Finanțelor Publice
Locale, atât pentru susținătorii legali cât și pentru petențialul beneficiar;
 Adeverință de venit eliberată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice, atât
pentru susținătorii legali cât și pentru potențialul beneficiar;
 Copie de pe ultima hotărâre judecătorească definitivă, prin care sau stabilit obligații
de întreținere ale unor persoane în favoarea sau în obligația persoanei beneficiare
îngrijite în cămin, dacă este cazul; copii de pe ultima hotărâre judecătorească

definitivă, prin care cei care datorează plata contribuției de întreținere au stabilite
obligații de întreținere și față de alte persoane;
 Adeverință medical cu privire la bolile cronice și afecțiunile pentru care necesită
îngrijire specială, după caz, eliberată de medicul de familie/entitățile Competente –
pentru beneficiari;
 Adeverință de la medicul psihiatru care trebuie să conțină afecțiunea persoanei
vârtsnice însoțită de sintagma fără tulburări de comportament, stabilizat/ă
terapeutic, apt pentru colectivitate – pentru solicitant.
 Analize și investigații medicale, după caz: radiografie pulmonară (facultativă în
cazul persoanelor netransportabile), VDRL, examen coproparazitologic și
coprobacteriologic – pentru potențialul beneficiar;
 Testare Covid-19 – rezultat NEGATIV;
 Acordul potențialului beneficiar/reprezentant legal/susținător legal cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27
aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și ale Legii
nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679;
 Acordul potențialului beneficiar/reprezentant legal/susținător legal cu privire la
verificarea datelor cu privire la depozite bancare, contribuții, venituri, vehicule,
clădiri, terenuri, în sistemul electronic Patrimven;
 Copie după actul care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei lipsite de
capacitate de exercițiu.

