Primăria Oraşului Murfatlar
Jud. Constanţa
Direcţia Asistență Socială

RAPORT DE CONSILIERE

În cadrul ședinței de consiliere din data de _________________ cu numitul/numita
__________________________________________, CNP ___________________________,
tatăl/mama/persoana desemnată a se ocupa de îngrijirea minorului/minorei ______________
_____________________________________, născut(ă) la data de _____________________,
s-au abordat următoarele aspecte:
- a fost îndrumat(ă) să depună notificarea la Sediul Primăriei Murfatlar sau să o transmită prin
e-mail, fax, poștă, curier etc. (în cazul părinților aflați deja în străinătate);
- a fost consiliată și informată persoană în cauză cu privire la reglementările legale în vigoare
și pașii ce trebuie urmați în vedere obținerii delegării temporare a drepturilor părintești,
pentru instanța de judecată, în conformitate cu prevederile art. 105 alin. (3) din Legea nr.
272/2004;
- s-a înmânat un model orientativ de cerere adresată instanței și a fost îndrumat(ă) în
completarea acesteia;
- i-a fost înmânată „Lista orientativă cu documentele necesare a fi incluse în dosarul transmis
instanței, în vederea nominalizării persoanei care va asigura creșterea și îngrijirea copilului pe
durata absenței părinților din țară”.

Am luat la cunoștință,

Reprezentant D.A.S.,

___________________

____________________
____________________

Listă orientativă cu documentele necesar a fi incluse în dosarul transmis
instanței, în vederea nominalizării persoanei care va asigura creșterea și
îngrijirea copilului pe durata absenței părinților din țară:

 Documente ale părintelui/părinților: copie acte de identitate și de stare civilă (certificat
de căsătorie);
 Dovada faptului că părintele respectiv exercită singur autoritatea părintească (copie
hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă de divorț, copie certificat de deces al
celuilalt părinte), dacă este cazul;
 Alte acte (dacă acestea există) contract de muncă, permis de muncă care să ateste unde
va/vor pleca și pentru ce perioadă etc.
 Documente de stare civilă ale copilului: certificat de naștere / carte de identitate,
adeverință medicală privind starea de sănătate a acestuia;
 Documente pentru persoana în grijă căreia va rămâne copilul: copie act de identitate,
cazier judiciar, dovada veniturilor (adeverință de salariat, talon de pensie etc.), dovada
spațiului de locuit,adeverință medicală care să ateste dacă este clinic sănătos, o declarație
pe propria răspundere că are/nu are alți copii în întreținere;
 Alte acte doveditoare care pot descrie situația familială a copilului, în funcție de situație
sau la cererea SPAS-ului sau a judecătoriei.

