ACTE NECESARE LUARE ÎN EVIDENŢĂ BOLNAV PUS SUB
INTERDICŢIE ŞI TUTORE

PENTRU BOLNAV
- Sentinţa Civilă de punere sub interdicţie (devenită irevocabilă).
- CI/BI bolnav(copie);
- Certificat naştere bolnav;
- Certificat căsătorie bolnav, după caz;
- Certificat handicap bolnav, după caz;
- Ultimul cupon de pensie al bolnavului, după caz;
- Inventarul bunurilor bolnavului,făcut de tutore şi semnat de acesta.
PENTRU TUTORE
- CI/BI (copie);
- Certificat naştere(copie);
- Certificat căsătorie (copie) ,după caz;
- Certificat handicap, după caz;
- Adeverință de venit/ultimul cupon de pensie,după caz;
- Adeverinţă medicală de la medicul de familie.

In luna ianuarie al fiecarui an tutorele va depune la Serviciul Public de
Asistență Socială :
- Darea de seamă generală (modelul tipizat se ia de la SPAS Avrig şi se
completează de tutore) detaliată asupra modului cum au fost administrate bunurile
şi veniturile bolnavului ( cheltuielile efectuate lunar cu întreţinerea bolnavului);
- Ultimul cupon de pensie al bolnavului;
- Facturi şi chitanţe care să justifice cheltuielile făcute cu întreţinerea bolnavului(
ex. facturi şi chitanţe de utilităţi, alimente, medicamente, etc.), pentru anul anterior.

ACTE NECESARE SUCCESIUNE MINORI ŞI BOLNAVI PUŞI SUB
INTERDICŢIE

- Adresa notarului public prin care se solicită dezbaterea succesiunii şi numirea
unui curator;
- Certificat de deces( copie);
- O persoană care să fie numită curator pentru a-i reprezenta sau asista pe minori la
dezbaterea succesiunii respectiv pentru a reprezenta persoana pusă sub interdicţie
(persoana respectivă să nu fie parte concurentă la succesiune);
- Bi(CI) curator (copie);
- Declaraţie curator (îşi exprimă acordul să reprezinte sau să asiste minorul,
respectiv să reprezinte persoana pusă sub interdicţie la dezbaterea succesiunii);
- Adeverinţă medicală în care să se specifice că persoana desemnată curator nu
suferă de boli psihice;
În cazul dezbateri succesiunii pentru minori ca urmare a decesului unui
părinte:
- Certificat de naştere minor sau CI dacă este cazul (copie);
- Declaraţia minorului care a împlinit 10 ani prin care îşi exprimă acordul cu
succesiunea;
- BI(CI) părinte în viaţă (copie);
- Declaraţia părintelui în viaţă (prin care îşi exprimă acordul cu dezbaterea
succesiunii şi ca o anumită persoană să fie numită curator);
În cazul dezbaterii succesiunii pentru bolnavi puşi sub interdicţie:
- Bi(CI) bolnav (copie);
- Bi(CI) tutore (copie);
- Sentinţa de punere sub interdicţie devenită irevocabilă (copie);
- Dispoziţia de numire tutore (copie);
- Declaraţie tutore (prin care îşi exprimă acordul cu dezbaterea succesiunii şi ca o
anumită persoană să fie numită curator);

