
 

Acte necesare pentru acordarea ajutoarelor pentru incalzirea 
locuintei 

   1.  Cerere - declarație pe propria răspundere;  
   2. Copie după contractul de vânzare-cumpărare, contractul de închiriere, pentru a dovedi 
calitatea de proprietar sau chiriaş, pentru imobilul/apartamentul/locuinţa la care se solicită 
ajutorul ; 
    3.  Factură de energie electrica obligatoriu/gaz recentă(pentru toate persoanele 
beneficiare de aceste servicii); 
   4. Actele de identitate (B.I., C.I., certificat naştere copii) ale membrilor familiei, din care 
să rezulte că aceştia au domiciliul sau reşedinţa la adresa la care se solicită ajutorul; 
    5. Copie dupa hotararea judecatoreasca de divort sau plata pensiei de intretinere; 
  6.Hotărâre judecătorească privind plasamentul, încredinţarea, adopţia copilului, dispoziţii 
privind tutela, curatela, sau stabilirea altor măsuri de protecţie pentru copii; 
   7. Adeverinţă de venit cuprinzând salariul net inclusiv bonurile de masa din luna 
anterioară depunerii cererii; 
    8. Cupoane: pensie (orice tip de pensie), indemnizaţii, ajutor de şomaj, sau pentru orice 
altă prestaţie socială, din luna anterioară depunerii cererii; 
    9. Adeverinţă doveditoare a faptului că solicitantul sau membrii familiei nu realizează 
venituri impozabile ANAAF (Finante); 
   10. Decizia de impunere pentru persoanele care realizează venituri din activităţi 
independente sau chirii; 
   11. Adeverinţa de la Primarie, din care să rezulte bunurile si terenurile detinute în 
proprietate de toţi membrii familiei; 
      12. Dosar plic. 
 In cazul detinerii în proprietate a unui autoturism/autoturisme şi/sau 
motocicletă/motociclete se va prezenta cartea de identitate a autoturismului pentru 
evidenţierea vechimii in copie. 
  
 Se exclud de la acordarea ajutorului de încălzire, persoanele care dețin în 
proprietate, concesiune sau altă formă, următoarele bunuri: 
 - Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor 
gospodăreşti   
 -Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane 
care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală  
 -Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 
ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului 
acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu 
accesibile  
 -Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani  
 -Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, 
autobuze, microbuze  
 -Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată  
 -Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale  
 -Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate 
hidraulic, mecanic sau electric  
 -Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei  
 -Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală 
depăeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru 
familie  
 

PROGRAM CU PUBLICUL:  ZILNIC 8,00 – 12,00 


