
 

 

 
 

DOSAR DE INTERNARE  
 

Înainte de a porni la întocmirea dosarului, vă rugăm să reţineţi: costul mediu lunar de întreţinere se 
stabileşte în funcţie de gradul de dependenţă; depunerea cererii nu presupune şi aprobarea acesteia; 
persoanele care deţin certificate de încadrare în grad de handicap nu pot fi internate. 
 
Faza A – depunerea cererii  

 
Nr. 
crt. 

Documentul  De unde se ob ţine  

1 Cerere tip De la sediul Serviciului Public de 
Asistenţă Socială , str. Victor 

Babeș,nr.13,  
Primăria Oraşului Jimbolia 

2 Cuponul de pensie din luna în care se depune 
cererea 

Solicitant 

3 Copie act de identitate Solicitant 
4 Copie decizie de pensionare Solicitant 
 

Faza B – întocmirea dosarului (poate fi îndeplinit ă simultan cu faza A)  
 
Nr. 
crt. 

Docu mentul  De unde se ob ţine Observa ţii  

1 Certificat de naştere 
(copie+original) 
 

Solicitant Originalul se 
restituie 

solicitantului 
2 Certificatul de căsătorie 

(copie+original) 
 

Solicitant Originalul se 
restituie 

solicitantului 
3 Act deces soţ/soţie, după caz 

(copie+original) 
Solicitant Originalul se 

restituie 
solicitantului 

4 Hotarâre definitivă de divorţ, 
după caz (copie+original) 
 

Solicitant Originalul se 
restituie 

solicitantului 
5 Actul de concesiune loc de 

înhumare, dacă există 
(copie+original) 
 

Solicitant Originalul se 
restituie 

solicitantului 

6 Actele de identitate ale 
descendenţilor  (copii+originale) 

Fiu, fiică  Originalele se 
restituie 

solicitantului 
7 Certificat de naştere/căsătorie 

ale descendenţilor 
Fiu , fiică Originalele se 

restituie 

 

Consiliul Local al Oraşului Jimbolia 
Serviciul Public de Asistenţă Socială 

Căminul pentru Persoane Vârstnice Jimbolia 
Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr:63/66 

Email: caminvarstnici_jimbolia@yahoo.com; Tel./fax 0256360630 



(copii+originale) solicitantului 
8 Adeverinţe de venit pe baza 

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

Fiu- noră 
Fiică-ginere 

 

9 Adeverinţa de venit eliberată de 
administraţia financiară pe anul 
financiar încheiat 

Administraţia finanţelor 
publice de pe raza căruia îşi 

are beneficiarul domiciliul 

Pentru Jimbolia 
str. Republicii, 
nr.31 

10 Adeverinţa de salariu (venituri 
asimilate salariilor) 

Locul de muncă al 
persoanei obligate la 

întreținere 

 

11 Adeverinţa cu bunurile mobile şi 
imobile eliberată de administraţia  
financiară 

Administraţia financiară 
 pe raza căreia îşi are 
beneficiarul domiciliul 

Pentru Jimbolia 
Serviciul de 
impozite şi taxe 
locale 
Str. Republicii, 
nr.38 

12 Declaraţie notarială privind 
componenţa familiei respectiv 
lipsa susţinătorilor legali, după 
caz; in cazul lipsei sustinatorilor 
legali se va specifica „ declar ca 
nu am copii iar in caz de deces 
consimt şi sunt de acord ca 
toate demersurile in ceea ce 
priveste inmormantarea mea 
sa fie facute de Caminul pentru 
persoane varstnice Jimbolia”  

Declaraţia se va da de  
solicitant în faţa oricărui 

notar public 

 

13 Copie după actul de curatelă/ 
tutelă sau Declaraţie notarială  
împuternicire administrare bunuri 

Numai în cazul vârstnicilor 
fără discernământ 

 

14 Ancheta socială Serviciul public de asistenţă 
socială  pe raza căreia 

domiciliază 

Pentru Jimbolia 
Serviciului Public de 
Asistenţă Socială , 
str. Victor Babeș nr. 

13,  
Primăria Oraşului 
Jimbolia  

15 Fişă de evaluare socio-medicală Serviciul public de asistenţă 
socială  pe raza căreia 

domiciliază 

Pentru Jimbolia 
Serviciului Public de 
Asistenţă Socială , 
str. Victor Babeș nr. 

13,  
Primăria Oraşului 

Jimbolia  
16 Plan de intervenţie personalizat Serviciul Public de Asistenţă 

Socială Jimbolia 
Pentru Jimbolia 

Serviciului Public de 
Asistenţă Socială , 
str. Victor Babeș nr. 

13,  
Primăria Oraşului 

Jimbolia 
17 Referat de internare Serviciul Public de Asistenţă 

Socială Jimbolia 
 
 
 
 

 
Pentru Jimbolia 

Serviciului Public de 
Asistenţă Socială , 
str. Victor Babeș nr. 

13,  
Primăria Oraşului 

Jimbolia 



 
 
 
 

18 Dispoziţie de internare Serviciul Public de Asistenţă 
Socială Jimbolia 

 

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 Radioscopie pulmonară 
 

Policlinică/ Spital  

6 Adeverinţă medicală care să 
ateste antecedentele personale 
patologice şi 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  
1 Dosar PVC cu şină Librărie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


