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BIROUL COORDONARE SERVICII DE GĂZDUIRE PERSOANE ADULTE 

 

INFORMARE 

 
Privind:    punerea în aplicare a HCLM 122/30.03.2018, privind Planul anual de acţiuni privind 

serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Local al Municipiului Brăila 

 

Căminul pentru Persoane Vârstnice “Lacu Sărat” este o unitate de asistenţă socială cu 

personalitate juridică, acreditată de către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale.  

Căminul pentru Persoane Vârstnice “Lacu Sărat” are o capacitate de 142 locuri, repartizate în 

73 camere cu 2 sau 3 locuri. 

Categoriile de persoane găzduite în cămin sunt: 

-persoane vârstnice independente, fără probleme semnificative de sănătate fizică şi psihică; 

-persoane vârstnice semidependente, cu posibilităţi reduse de realizare a activităţilor casnice 

şi sociale; 

-persoane vârstnice dependente, persoane imbobilizate la pat. 

Pentru găzduirea în căminul pentru persoane vârstnice, dosarul de admitere cuprinde 

următoarele documente: copie act de identitate şi stare civilă pentru potenţialul beneficiar, 

copie acte de identitate şi acte privind  componenţa familiei pentru aparţinători, acte 

doveditoare privind veniturile realizate (cupon pensie), acte referitoare la situaţia juridică a 

imobilului în care locuieşte persoana vârstnică, declaraţie scrisă a susţinătorilor legali 

(soţ/soţie, copii, nepoţi, părinţi, fraţi, surori), cu privire la cauzele neîndeplinirii obligaţiilor 

ce le revin vis-a-vis de persoana vârstnică, 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).                                        

Cererea şi dosarul de găzduire în centrul rezidenţial se depun la sediul furnizorului de servicii 

sociale, Direcţia de Asistenţă Socială Brăila, situat pe Bld. Alexandru Ioan Cuza nr.134.  

Alocaţia de hrană pentru persoanele vârstnice găzduite în cămin este de 16,6 lei/pers./zi. 
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Serviciile sociale care sunt acordate în cadrul căminului sunt găzduire pe perioadă 

nedeterminată, precum şi: 

-servicii de bază: ajutor pentru igiena corporală, îmbrăcare-dezbrăcare, hrănire, comunicare; 

-servicii de suport: activităţi de petrecere a timpului liber, companie, deplasare în exterior; 

-servicii medicale: administrare tratament, intervenţii în caz de urgenţă, eliberare reţete 

medicale, consiliere medicală; 

-servicii de recuperare şi reabilitare, psihoterapie: consiliere psihologică, terapie 

ocupaţională. 

Căminul desfăşoară activităţi de petrecere a timpului liber, existând cluburi dotate cu 

bibliotecă, televizoare, şah, rummy. Cu ocazia serbătorilor de pe parcursul anului, în cămin 

se desfăşoară spectacole de teatru şi poezie. 

Costul mediu lunar de întreţinere în Căminul pentru Persoane Vârstnice “Lacu Sărat”  este de 

2868 lei, conform HCLM nr.71/19.02.2018, privind stabilirea costului mediu lunar de 

întreţinere, a alocaţiei zilnice de hrană precum şi a contribuţiei de întreţinere a persoanelor 

îngrijite în centrele rezidenţiale din subordinea Consiliului Local Municipal Brăila. 

 

 

 

Director executiv, 

Nicoleta Mihaela Oancea                           

                  Întocmit:  

                                                                                 Mihalcea Lăcrămioara, şef birou          
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