Cererea pe care o depune persoana care solicită ancheta socială pentru întocmirea dosarului necesar

încadrării/neîncadrării în grad de handicap va însoțită de urmatoarele documente:
Acte necesare pentru evaluare adulți CAZ NOU
efectuarea anchetei sociale pentru întocmirea dosarului care se depune la Comisia de
Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti -Mureș.
1. Acte doveditoare a veniturilor realizate cu caracter permanent (cupon de pensie si copie xerox de
pe ultima decizie de pensionare; adeverinţă de salarizare;);
2. Copie de pe Cartea / Buletinul de Identitate a persoanei bolnave. În cazul buletinului se copiaza
toate paginile completat. În buletin va fi înscris obligatoriu codul numeric personal.
3. Copie Carte/Buletin de Identitate a persoanei de contact și numărul de telefon (se va menționa în
cerere)
4. Referat medical de la medicul de familie care să cuprinda: data ivirii handicapului (debutul
handicapului), stare actuală detaliată(complicatii), evoluţia bolii - document recent - copie.
5. Scrisoare medicală de la medicul de specialitate cu detalierea handicapului, complicaţii (pentru
psihici: psiholog QI sau MMSE pt. pers. vârstnice.); (pt.ortopedie:radiografii amputaţii-starea
bontului:protezabil sau neprotezabil, spirometrie în caz de deformare coloană severă); document recent - copie.
Acte necesare pentru REEVALUARE adulți
efectuarea anchetei sociale pentru întocmirea dosarului care se depune la Comisia de
Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti -Mureș.
1. Certificat de încadrare în grad de handicap cu anexe - copie
2. Acte doveditoare a veniturilor realizate cu caracter permanent (cupon de pensie si copie xerox de
pe ultima decizie de pensionare; adeverinţă de salarizare;);
3. Copie de pe Cartea / Buletinul de Identitate a persoanei bolnave. În cazul buletinului se copiaza
toate paginile completat. În buletin va fi înscris obligatoriu codul numeric personal.
4. Copie Carte/Buletin de Identitate a persoanei de contact și numărul de telefon (se va menționa în
cerere)
5. Referat medical de la medicul de familie care să cuprinda: data ivirii handicapului (debutul
handicapului), stare actuală detaliată(complicatii), evoluţia bolii - document recent - copie.
6. Scrisoare medicală de la medicul de specialitate cu detalierea handicapului, complicaţii (pentru
psihici: psiholog QI sau MMSE pt. pers. vârstnice.); (pt.ortopedie:radiografii amputaţii-starea
bontului:protezabil sau neprotezabil, spirometrie în caz de deformare coloană severă); document recent - copie.
Cererile se depun în primele două săptămani ale lunii. De regulă în săptămâna a III-a se
eliberează raportul de anchetă socială.
Termenul legal este de 30 de zile de la data înregistrării cererii la Primărie. (ORDONANTA nr.
27/2002 privind reglementarea activității de solutionare a petițiilor.)

Dacă este prelungire/reevaluare, este recomandabil ca cererea să se depună în primele două
săptămâni ale lunii anteriore celei înscrie în certificatul de încadrare în grad de handicap ca termen de
depunere.

