
 

Documentele necesare pentru obţinerea adeverinţei, referitoare la 

acordul plăţii dobânzii pentru 

achiziţionarea unui singur mijloc de transport/adaptarea locuinţei 

conform nevoilor individuale de acces. 

 

 (1) Pentru a beneficia de prevederile art. 27 din lege, persoana cu handicap grav sau accentuat ori 

persoana care are în îngrijire un copil cu handicap grav sau accentuat se adresează Direcției Generale 

de Asistenta Socială și Protecția Copilului Alba şi depune prin registratură următoarele documente:  

a) cerere; – Anexa 1 

b) copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;  

c) copie de pe documentul de identitate;  

d) declarație pe proprie răspundere referitoare la faptul că respectă prevederile art. 27 din lege și că 

nu a mai beneficiat de acestea; - Anexa 2 

e) declarație pe proprie răspundere referitoare la faptul că va comunica direcției orice actualizare a 

certificatului de încadrare sau orice modificare a domiciliului; - Anexa 3 

f) copie de pe hotărârea judecătoreasca de punere sub interdicție sau de pe dispoziția de tutela, 

unde este cazul. 

 

   (2) Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba eliberează solicitantului o 

adeverinţă referitoare la acordul plăţii dobânzii.  

   (3) După obţinerea adeverinţei, solicitantul se adresează unei unităţi bancare în vederea obţinerii 

creditului. În urma acceptului de creditare din partea unității bancare, direcția va încheia un angajament 

de plată a dobânzii, pe baza contractului de credit și a graficului de rambursare. 

   (4) În funcție de destinația creditului obținut în condițiile legii, persoanele cu handicap grav sau 

accentuat ori persoana care are în îngrijire un copil cu handicap grav sau accentuat vor depune la 

DGASPC Alba următoarele documente: 

 -   copia contractului de credit încheiat cu banca; 

 -    copia graficului de rambursare; 

 -  copie de pe factura finală a autovehiculului/copia contractului de vânzare/cumpărarea a 

acestuia; 

 -  proiectul lucrării de adaptare a locuinței conform nevoilor individuale de acces, însoțit de 

devizul de lucrări aferente adaptării; proiectul și devizul trebuie să fie întocmite de organe abilitate; 

 -   declarație pe proprie răspundere a organului abilitat, din care să reiasă faptul că proiectul 

lucrării respectă cerințele de accesibilitatea, în conformitate cu actele normative în vigoare. 

   (5) În situaţia în care beneficiarul creditului înregistrează restanţe la rambursarea acestuia, dobânda 

aferentă creditului se va suporta de către aceasta. 

 

 

Nota:  
În cazul în care persoana cu handicap este minoră, documentele se completează de către părinte 

astfel: „Subsemnatul (a)    NUME PĂRINTE în calitate de părinte al minorului  NUME MINOR” 

 

În cazul în care persoana adulte cu handicap puse sub interdicție, documentele se completează 

de către tutore astfel: „Subsemnatul (a)    NUME PERS. CU HANDICAP prin tutore NUME TUTOR” 

 

 


