
 

ACTE NECESARE   PENTRU INTOCMIREA DOSARULUI 

PENTRU ADAPTAREA LOCUINTEI 

 

 

 

ACTE NECESARE IN VEDEREA  ELIBERARII ADEVERINTEI 

 

- Cerere tip   +   declaratii  DGASPC  Galati  

-   Copie   actul de  identitate al personei cu handicap 

- Copie  certificatul  de persoana cu handicap 

- Dosar cu sina 

 

 

 ACTE NECESARE   IN VEDEREA INCHEIERII  CONTRACTULUI   
 PRIVIND ANGAJAMENTUL DE PLATĂ A DOBANZII 

 

 

- Proiectul lucrării de adaptare a locuinţei conform nevoilor individuale de acces ( Legea 

448 /2006, art 27),  însoţit de devizul de lucrări aferente adaptării; Proiectul şi devizul 

trebuie să fie întocmite de organe abilitate;  

- Declaraţie pe propria răspundere a organului abilitat  din care să reiasă faptul că 

proiectul lucrării respectă cerinţele de accesibilitate, în conformitate cu actele normative 

în vigoare (Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 448/2006) 

- Contractul de credit bancar incheiat intre beneficiar si unitatea bancara 

- Graficul de rambursare in baza caruia se efectueaza plata ratelor aferente creditului 

- Extras cont  cu codul IBAN pt viramentul dobanzii efectuat de  institutia noastra 

- Chitanta achitarii ratei si dobanzii – prima rata 

 

 

CONDITII : 

 

- Documentatia va fi intocmita strict in conformitate cu normele legale specifice in 

vigoare, in speta “ Normativul pentru adaptarea cladirilor civile si spatiului urban 

aferent  la exigentele persoanelor cu handicap – Indicativ NP 051-2001”, aprobat prin 

Ordinul Ministrului Lucrarilor Publice, Transporturilor  si Locuintei, nr. 189 

/12.02.2013. 

- Este necesar ca proiectantul sa prezinte o declaratie pe proprie raspundere ca proiectul 

respecta normativul. Facem mentiunea ca suma cuprinsa in devizul proiectului de 

adaptare a locuintei, conform nevoilor individuale de acces, nu trebuie sa fie mai mica 

decat creditul. 

 

- Creditul sa nu depaseasca 10.000 euro si 5 ani perioada de rambursare 

- Contractul de la banca si proiectul de adaptare a locuintei sa fie pe numele persoanei cu 

handicap sau tutorelui  

 

- DGASPC  Galati  nu incheie contract cu nici o unitate bancara , ci cu persoana cu 

handicap sau tutore 

 

- Plata dobanzii se va deconta de catre DGASPC  Galati in limita fondurilor disponibile 

de la bugetul de stat  cu conditia prezentarii actului bancar doveditor platii la data 

scadenta a ratelor 


