
AUTORITATE  TUTELARA 

 

ACTE NECESARE PENTRU AUTORIZAREA CĂSĂTORIEI MINORILOR CARE AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 
16 ANI    

         - copie certificat de naştere viitori soţi 
         - copie act de identitate viitori soţi 
         - copie dupa actele de identitate ale părinţilor minorului 
          -avizul medical de la medical de familie de la domiciliul minorului 
          -ancheta sociala de la primaria unde va fi domiciliul comun al viitorilor soţi cu menţiunea expresă dacă se pot  

        sau nu căsători 
          -declaraţie notarială privind acordul părinţilor sau a reprezentantului legal la încheierea căsătoriei minorului, 

în care părinţii să declare ca nu au fost căsătoriţi anterior 
          - în cazul în care unul din viitorii soţi a mai fost căsătorit, acte doveditoare că acea căsătorie a fost desfăcută 

ori a încetat 
          - copie dupa avizul medical eliberat de către medicul de familie care atestă căp tinerii sunt apţi să încheie 

căsătoria – adeverinţă care trebuie prezentată la DGASPC Arad în ziua în care tinerii sunt programaţi la 
Comisia DGASPC Arad. 
 

ACTE  NECESARE  PENTRU  ACORDAREA  INDEMNIZAŢIEI LUNARE  PENTRU CREŞTEREA COPILULUI 
CU  HANDICAP CU VÂRSTA CUPRINSĂ  ÎNTRE 3 ŞI 7 ANI DE CARE BENEFICIAZĂ PERSOANA CARE 
ARE ÎN ÎNGRIJIRE, SUPRAVEGHERE ŞI ÎNTREŢINERE UN COPIL  CU HANDICAP    
   

          - certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită în copie 
          - declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că celălalt părinte nu beneficiază de drepturile prevăzute 

la art.42  ‘, al. 4 din Legea 448/2006. 
          - certificatul de încadrare într-un grad de handicap al copilului 
          - certificatul de încadrare în grad de handicap al părintelui sau persoanei care solicită drepturi 
          - dovada eliberată de către organele administraţiei fiscale care atestă că solicitantul nu realizează alte venituri 

în afara celor prevăzute la art. 57 al.4 lit.a din Legea 448/2006 
        -  dovada eliberată de către angajator sau dupa caz , declaraţie pe propria răspundere a persoanei îndreptăţite 

din care să rezulte că aceasta se află în concediu pentru creşterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă 
între 3 şi 7 ani . 
 

ACTE  NECESARE  PENTRU  INTERNAREA ÎN CENTRE PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE    
         -  declaraţie notarială a tuturor copiilor persoanei respective 
          - declaraţie a copiilor că au calitatea de angajaţi 
          - adeverinţă de venit a persoanei în cauză 
          - copii ale actelor de deces ale soţului decedat 
         - copie a actului de stare civilă 
          - declaraţia persoanei în cauză, că nu are semnat nici un act de întreţinere 
         - copii ale actelor de identitate 
          - adeverinţă de la registrul agricol 



          - adeverinţă de la finanţe 
          - analize MRF; RBV; HIV; examen coprozitologic 
          - recomandare de la medicul de familie pentru internare 
          - adeverinţă de la medicul de familie că persoana în cauză nu suferă de boli infecto-contagioase şi psihice 

 
 


