
 
 

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ”SF. SPIRIDON” 
 

DOSAR DE ADMITERE 
 

 
 
Faza A – depunerea cererii 

Nr. 
crt. 

Documentul De unde se obţine 

1 Cerere tip De la sediul căminului, str. 
Domnească nr. 160 C, Galaţi 

sau de pe site 
2 Cuponul de pensie din luna în care se depune 

cererea 
Solicitant 

3 Copie act de identitate Solicitant 
 
Faza B – întocmirea dosarului (poate fi îndeplinită simultan cu faza A) 

Nr. 
crt. 

Documentul De unde se obţine Observaţii  

1 Certificat de naştere 
(copie+original) 
 

Solicitant Originalul se 
restituie 

solicitantului 
2 Certificatul de căsătorie 

(copie+original) 
 

Solicitant Originalul se 
restituie 

solicitantului 
3 Certificat de încadrare în grad de 

handicap (copie+original) 

 

Solicitant Originalul se 
restituie 

solicitantului 
4 Act deces soț/soţie 

(copie+original) 
Solicitant Originalul se 

restituie 
solicitantului 

5 Hotarâre definitivă de divorţ, după 

caz (copie+original) 

 
 

Solicitant Originalul se 
restituie 

solicitantului 

6 Actul casei, conform cu domiciliul 
stabil (copie+original)  

Solicitant/titularul de 
contract 

Originalul se 
restituie titularului  

7 Actul de concesiune loc de 
înhumare, dacă există 
(copie+original) 
 

Solicitant Originalul se 
restituie 

solicitantului 

8 Actele de identitate ale 
descendenţilor şi membrilor de 
familie (copii) 

Fiu, fiică şi membrii familiilor 
acestora 

Originalele se 
restituie 

solicitantului 
9 Adeverinte de venit pe baza 

cărora să poată fi calculat venitul 
/membru de familie pentru 
fiecare descendent 

Fiu- noră 
Fiică-ginere 

 

10 Adeverinta de venit eliberată de 
administraţia financiară pe anul 
financiar incheiat 

Direcţia Generală a 
Finanţelor Publice a 

Judeţului Galati 
Strada Brailei 33, Galaţi 

 



11 Adeverinta cu bunurile mobile şi 
imobile eliberată de administraţia  
financiară a municipiului Galaţi 

Direcţia Generală Buget – 
Finanţe, str. Domnească nr. 

13, bloc L, parter 

 

12 Declaraţie notarială privind lipsa 
susţinătorilor legali, după caz 

Declaraţia se va da de  
solicitant în faţa oricărui 

notar public 

 

13 Declaraţie notarială privind 
asumarea obligaţiei de 
înmormântare, dată de 
susţinatorul legal, după caz. 
 

Declaraţia se va da de 
susţinătorul legal în faţa 

oricărui notar public 

 

14 Declaraţie notarială  privind 
susţinerea financiară, morală şi 
materială ; 
 

Declaraţia se va da de  
susţinătorul legal în faţa 

oricărui notar public 

 

15 Copie după actul de curatelă Numai în cazul vârstnicilor fără 
discernământ 

 

Acte medicale: 
1 Examen coproparazitologic Laborator de analize 

medicale 
 

2 Examen coprobacteriologic Laborator de analize 
medicale 

 

3 Test HIV/SIDA Laborator de analize 
medicale 

 

4 VDRL sau RPR Laborator de analize 
medicale 

 

5 Radiografie  pulmonară standard 
 

- Spital TBC Galaţi (str. 
Ştiinţei nr. 117) 
- Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Sf. Apostol Andrei 
(str. Brăilei nr.  177) 
- Spitalul General CFR 
Galaţi (str. Alexandru 
Moruzzi, Nr. 5-7) 
- Policlinica cu Plată Galaţi 
(str. Domnească nr. 90) 

 

6 Adeverință medicală care să 
ateste antecedentele personale 
patologice și tratamentele urmate 

Medic de familie  

7 Adeverinţă medicală că nu suferă 
de boli infecto-contagioase şi 
dermato-venerice 

Medic de familie  

8 Examen psihiatric însoţit de avizul 
medicului specialist că poate locui 
în colectivitate 

Medic psihiatru  

Rechizite 
24 Dosar PVC cu şină Librărie  
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