ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE PLASAMENT FAMILIAL

1. Acte privind familia care solicita instituirea masurii de plasament
familial
1.
2.
3.
4.

Dosar pentru biblioraft.
Cerere din partea familiei care solicita plasamentul.
Copie xerox de pe certificatul de casatorie al familiei de plasament.
Copie xerox de pe buletinul de identitate (carte de identitate) a persoanei care va ridica
alocatia de plasament.
5. Adeverinta de venit a familiei de plasament sau ultimul cupon de pensie ( unde este
cazul) .
6. Adeverinta medicala a familiei de plasament.
7. Declaratii de la 3 familii, vecini din care sa rezulte ca minorul se afla la familia de
plasament.
8. Certificat medical de la medicul specialist din care sa rezulte diagnosticul mamei, tatalui.
9. Certificat de cazier judiciar.
10. Ancheta sociala de la primaria de domiciliu a familiei de plasament.
11. Adeverinta de la Administratia Financiara.
12. Copie dupa actul de proprietate al familiei de plasament.

2. Acte privind copilul pentru care se solicita instituirea masurii de
plasament familial
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Copie xerox de pe certificatul de nastere al minorului.
Adeverinta medicala a minorului.
Copie xerox de pe certificatul de deces a parintilor copilului.
Copie xerox de pe sentinta de divort a parintilor copilului (unde este cazul).
Adeverinta de scolarizare a minorului.
Certificat medical de la medicul specialist din care sa rezulte diagnosticul mamei, tatalui.
Ancheta sociala de la primaria de domiciliu a copilului.
Planul de servicii intocmit de Primaria de domiciliu a copilului.( Conf. Legii nr.
272/21.06.2004, Art. 34 – 35).
9. Consimtamantul scris al ambilor parinti cu privire la masura solicitata.
10. Alte acte care justifica situatia de risc in care se afla copilul.

** Mentionam faptul, ca potrivit legii, pentru masura de plasament familial, parintii
trebuie sa-si dea consimtamantul in fata Comisiei pentru Protectia Copilului, fapt
pentru care acestia vor fi citati in comisie.In cazul in care nu vor fi gasiti parintii pentru
a-si exprima consimtamantul in fata Comisiei pentru Protectia Copilului, dosarul
copilului va fi solutionat de catre instanta judecatoreasca.

