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BIROUL COORDONARE SERVICII DE GAZDUIRE PERSOANE ADULTE 

 

 

INFORMARE 

Privind:  punerea în aplicare a HCLM nr.122/30.03.2018 privind Planul anual de acțiune privind 

serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Municipiului Brăila. 

 

I. În subordinea Direcției de Asistență Socială funcționează  Centrul Social de Găzduire în 

Regim de Urgență  care este o unitate de asistență socială fără personalitate juridică și care 

funcționează într-un imobil P+3, situat pe Calea Galați, nr.346 Corp C. 

Centrul este destinat sprijinirii persoanelor adulte fără adăpost (cu vârsta de peste 18 ani), 

cu precădere cele dependente de stradă, afectate fizic și psihic, cu șanse minime de inserție.  

Grupul tință al centrului este alcătuit din persoane care nu au locuință proprietate personală 

sau care trăiesc într-o locuință improprie și realizează venituri reduse de până la  nivelul 

pensiei sociale minime garantate, conform legislației în vigoare. 

Persoanele care sunt găzduite în centrul social nu trebuie să sufere de tulburări mentale 

grave, de natura a periclita buna desfașurare a centrului. 

Pe perioada sezonului rece (noiembrie-martie), persoanele străzii vor beneficia de servicii de 

găzduire pe perioadă determinată de 5 luni. 

Pentru găzduirea în centrul social, beneficiarii care sunt apţi de muncă au obligaţia de a 

presta acţiuni sau lucrări de interes local. Asistaţii centrului pot fi distribuiţi să sprijine 

activităţile de deszăpezire, organizate la nivelul municipiului, sau să participe la activităţile 

de manipulare a materialului lemnos. 

Pentru accesarea serviciului de gazduire în centrul social, persoanele fără adăpost trebuie să 

se prezinte la sediul Direcției de Asistență Socială, situat în Bld. A.I.Cuza nr.134, unde vor 

depune o cerere care va fi însoțită de următoarele documente: 

• Copie acte de identitate 

• Adeverință medicală eliberată în ultimele 30 de zile de medicul de familie și/sau de 

specialitate, din care să reiasă că nu este în evidență cu boli contagioase sau paraziți, 

afecțiuni grave  care ar putea  împiedica integrararea în colectivitate; 

• Alte documente  doveditoare a stării de sănătate a solicitantului(certificat de 

încadrare în grad de handicap/ invaliditate) 

• Cazier judiciar (perioada de valabilitate 6 luni de la data eliberării) 

• Acte doveditoare pentru veniturile realizate/declaratie pe propria răspundere 
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II. La nivelul municipiului Brăila funcţionează trei centre rezidenţiale publice care acordă 

servicii de găzduire persoanelor aflate în dificultate, centre aflate în subordinea Consiliului 

Local Municipal Brăila, după cum urmează: 

1. Căminul pentru Persoane Vârstnice ”Lacu Sărat”  îşi desfasoară activitatea în staţiunea 

Lacu Sărat, Al. Centrală nr.1.  

2. Căminul pentru Persoane Varstnice ”Sfintii Apostoli Petru si Pavel” are sediul pe str. 

Caraiman nr. 11, Brăila și punctul de lucru  în strada Zambilelor nr.1 A.  

În ambele centre, persoanele care beneficiază de asistenţă socială sunt vârstnici cu domiciliul 

stabil sau reședinţa în municipiul Brăila. 

3. Complexul Rezidențial “Sfânta Maria” îşi desfăşoară activitatea în Calea Moş Anghel nr. 

486, sat Baldovineşti, comuna Vădeni, judeţul Brăila  

 În prezent, Complexul desfășoară următoarele servicii sociale: 

-Serviciul social pentru persoane vârstnice 

-Serviciul social pentru persoane aflate în situații de dependență (altele decât persoanele 

vârstnice). 

Legea 17/2000, privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu modificările și 

completările ulterioare, persoanele vârstnice care au venituri și sunt îngrijite în cămin 

datorează contribuția lunară de întreținere în cuantum de până la 60% din valoarea veniturilor 

lunare, fără a se depăși costul mediu lunar de întreținere aprobat pentru fiecare cămin. 

Beneficiarii de servicii sociale din cadrul centrelor pentru persoane vârstnice sunt persoanele 

care, potrivit Legii 17/2000, au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege.  

Pentru a beneficia de serviciile oferite în cămine, persoanele interesate trebuie să se afle în 

una din următoarele situații: 

• Nu au familie sau nu se afla in intretinerea unei persoane obligate la aceasta, conform 

dispozitiilor legale; 

•         Nu au locuinta si nici posibilitatea de a-si asigura conditii de locuit pe baza resurselor 

proprii; 

•         Nu realizeaza venituri sau acestea sunt insuficiente pentru asigurarea ingrijirii necesare; 

•         Nu se pot gospodari singuri sau necesita ingrijire specializata; 

•         Se afla in imposibilitatea de a-si asigura nevoile socio-medicale, datorita bolii ori starii 

fizice sau psihice. 

Asistența socială se acordă la cererea persoanei vârstnice interesate sau a reprezentantului 

legal al acesteia, precum și din oficiu. 

Solicitarile privind găzduirea într-unul din cele trei centre rezidențiale precum și actele 

necesare întocmirii dosarului de găzduire, se depun la Direcția de Asistența Socială, cu sediul 

în Bld. A.I.  Cuza nr.134. 
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Pentru a beneficia de găzduire într-unul din centrele menționate mai sus, dosarul 

solicitantului va conține următoarele documente: 

-copie de pe actele de identitate şi stare civilă; 

-copie acte de identitate şi acte privind  componenţa familiei pentru aparţinători ; 

-acte doveditoare de venituri (cupon pensie) ;  

-acte doveditoare la situaţia juridică a imobilului în care locuieşte persoana vârstnică ; 

-declaraţie pe propria răspundere a susţinătorilor legali cu privire la cauzele neîndeplinirii 

obligaţiilor ce le revin vis-a-vis de persoana care solicită admiterea în cadrul centrului ; 

-declaraţie pe proprie răspundere a susţinătorilor legali cu privire la veniturile şi bunurile 

deţinute ; 

-adeverinţă medic de familie cu bolile cronice şi menţiunea că nu suferă de boli 

transmisibile ; 

-adeverinţă de la medicul specialist psihiatru cu diagnosticul stabilit şi cu menţiunea că nu 

suferă de afecţiuni psihice care contraindică internarea în colectivitate ; 

-analize medicale : radiografie pulmonară, VDRL, examen coproparazitologic şi 

coprobacteriologic ; 

-copie a hotărârii judecătoreşti de instituire a curatelei (unde este cazul) 

Nu pot fi găzduite în aceste centre persoanele cu dizabilități, persoanele care nu au  

domiciliu pe raza municipiului Brăila sau care au încheiat un contract de vânzare 

cumpărare cu clauză de întreținere. 

 

 

Director executiv, 

Nicoleta Mihaela Oancea                                          

                  Întocmit:  

                                                                              Mihalcea Lăcrămioara, şef birou          

 


