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Acte necesare pentru: dispozitie desemnare reprezentant autoritate tutelara
pentru semnarea contractelor de intretinere conform Legii nr.17/2000
1. PENTRU TRANSMIȚĂTORI:

1.
2.
3.
4.

- Cerere transmițători (se solicită asistența unui reprezentant al autorității tutelare, se
menționează cu cine se încheie contractul de întreținere, indicând numele, domiciliul și
calitatea persoanelor, biroul notarial unde se încheie contractul, se va specifica cota din imobil
care se transmite (construcții + teren) precum și toate aspectele ce țin de transmiterea
bunurilor, de exemplu: nudă proprietate, păstrarea dreptului de uzufruct viager, interdicție de
înstrăinare/grevare ș. a. și un număr de telefon de contact);
- BI(CI) (copie + original);
- Cupon pensie pe ultima lună, în original;
- Extras CF de informare pentru imobilul transmis (să nu fie mai vechi de o lună), în original;
- Adeverința medicală în care să se specifice că transmițătorii sunt "în deplinătatea facultăților
mintale"sau "au discernământ", în original, (adeverință emisă la o data apropiată depunerii
documentației, să nu fie mai veche de 10 zile);
PENTRU DOBÂNDITORI:
- BI(CI) (copie + original);
- Adeverința medicală în care să se specifice că dobânditorii "nu suferă de boli psihice,
neuropsihice sau cronice" și că sunt "apți pentru îngrijire persoană vârstnică", în
original, (adeverință emisă la o data apropiată depunerii documentației, să nu fie mai veche de
10 zile);;

- 1 DOSAR
Se va menționa un număr de telefon de contact.
Alte documente necesare,în raport cu cererea formulată

Notă:
-Documentele se depun în copie xerox,după verificarea conformității copiei cu originalul
-Petiționarul va avea asupra sa documentația de mai sus în original și copie xerox

.-declaratie-consimtamant

-conform prevederilor Regulamentului
(U.E.) nr.679/2016 privind protectia
persoanelor fizice in ceea ce priveste
prelucrarea datelor cu caracter personal si
libera circulatie a acestor date

