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Cornpartimentul de Asistettta Sociala, Sanatate si Autoritate Tutelara

REF'ERAT DII ANCHE,TA SOCIALA
privind pe numitul STOIAN VIOREL

Colectivul de sprijin al autoritatii tutelare si protectie sociala' deplasandu-se la.

clornicilir-rl rrLrmitului STOIAN VlORtrL, .otr'',u Cogealac, jLrdetul Constanta unde

a constatat urmatoarele: ' r sa Stoian carmen in
Susnumitul in varsta cle 42 an\,locuieste impreuna cu sotl€

varsta de 39 ani si tiica acestora Stoian Delia-Eliza in varsta de i 1 ani"

lmobilul in care iocuiesc este proprietate personala a fratelui susnumitului Stoian

cristian, fiind compus din 2(doua) camere plus dependinte modest intretinute' cu un

confort modest si fara alte f.acilita;ii, iar incalzirea pe timp de iarna se f-ace cu gaze

naturale.
Veniturile tamiliei constau din salariul sotiei ca invatator la Scoala Generala

din Cogealac in su*a de 1100 lei, salariul susnumitului in cuantum de 800 lei si

indemnizatia de handicap a minorei in valoare de777 |ei, iar alte venituri nu mai

detin.
Din discutiile purtate cu susnumitul rezulta ca, minora Stoian Delia Eliza in

varsra de 1 I ani este bolnava, fiind diagnosticata cu autism. si are nevoie de

tratament de specialit ate z\ dezi la Constanta. Acest tratament de specialitate este

acordat copiiului cle 7 ani, iar ac€ste cheltuieli atat pentru tratament cat si pentru

naveta zilnicasunt fbarte mari, depasind bugetul tamiliei' 
-

Me'tionam ca, din cauzaciieltuieliloi foatte mari, familia nu a mai avut

posibilitatea de a ,oniinuu tratamentul de specialitate zilnic, fiind rezumat doar la2-

3 ori pe saPtamana.

Familia ii ofera minorei foarte mare atentie, dragoste, afectiune, renuntand Ia

orice pentru fiica lor
Susnunritul doreste acordarea unui sprijin tlnanciar pentru continuarea

tratamentului de specil\tate zi de zi la constanta cat si pentru naveta'
" "-cor..tiuul 

de sprijin a[ autoritatiitutelare, sanatate siprotectie sociala, considera

ca este necesar ca susnumitului sa i se acorde sprijin financiar pentru continuarea

tratamentului cat si pentru alte nevoi care sunt vitale pentru minora si pentru a putea

dui;e o viata linistita.
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