
 
 

 

 
 
 
 

 
ACTE NECESARE OBŢINERII  INDEMNIZAŢIEI  PT. PERSOANELE CU HANDICAP GRAV  

 

 
1. Dosar plic 

2. Cerere  

3. Hotărârea Comisiei pt. Protecţia Copilului cu toate anexele – pt. minori (copie şi original) 

4. Certificat de căsătorie al părinților minorului cu handicap + copie buletin a ambilor părinți 

5. Certificat de încadrare în grad grav cu asistent personal al persoanei cu handicap  (copie şi original) 

6. Cerere privind opțiunea pt indemnizație, aprobată de DGASPC Alba (original) 

7. Certificatul de naştere al persoanei cu handicap (copie şi original) 

8. Cartea/buletinul de identitate al persoanei cu handicap + pagina cu mutația/reședința (copie şi original) 

9. Cupon pensie al persoanei cu handicap 

10. Act medical din care să rezulte diagnosticul persoanei cu handicap 

11. Negație de la Primăria de domiciliu (daca este cazul) că persoana cu handicap nu beneficiaza de 

asistent personal/indemnizatie conform L448/2006 

12. Procură notarială prin care persoana cu handicap îşi numeşte un reprezentant legal  

13. Dispoziţie/Cerere de instituire a curatelei/tutelei INREGISTRATA la Judecătoria Alba Iulia 

14. Cartea/buletinul de identitate al reprezentantului legal (copie şi original) 

15. Adeverinţă de la bancă cu nr. de cont al reprezentantului legal/ al persoanei cu handicap, dupa caz (2 

exemplare) 

16. Declaraţie notarială pe proprie răspundere prin care reprezentantul legal/persoana declarantă : se 

obligă ca în termen de 48 ore să anunţe Direcția de Asistenţă Socială Alba Iulia despre orice 

modificare de natură să împiedice acordarea indemnizaţiei cuvenită, conform Legii 

nr.448/2006*Republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi HGR 

nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.448/2006 

17. Cartea/buletinul de identitate al declarantului (copie şi original) 

18. Anchetă socială (efectuată de către Directia de Asistenţă Socială) 

 
Consiliul Local, Direcția de Asistență Socială, Bld. Republicii, nr. 26, Alba Iulia, Județul Alba, 
Date cu caracter personal prelucrate cu respectarea principiilor din Regulamentul UE 2016/679 

Tel: +40 (0) 258   810 325,  
Internet: www.apulum.ro, www. direcțiadeasistentasocialaalbaiulia.ro E-mail: social@apulum.ro  

Facebook: www.facebook.com/Directia De Asistenta Sociala Alba Iulia 
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