DOCUMENTE NECESARE STABILIRII DREPTULUI LA
AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI
1. Copie după actele de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate
provizorie, permis de şedere temporară) pentru membri familiei care au împlinit vârsta de
14 ani (domiciliul sau reşedinţa trebuie să corespundă cu locul de consum).
2. Copie certificat de căsătorie
3. Copie după certificatele de naştere pentru membri familiei care nu au împlinit vârsta de 14
ani.
4. Copie după hotărârea judecătorească de divorţ sau certificate de deces, când e cazul.
VENITURILE REALIZATE ÎN LUNA ANTERIOARĂ DEPUNERII CERERII
5. Adeverinţă de venit cuprinzând salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii
(inclusiv valoarea tichetelor de masă).
6. Cupon pensie în original sau copie (orice tip de pensie) din luna anterioară depunerii
cererii.
7. Cupon indemnizaţie de handicap în original sau copie din luna anterioară depunerii
cererii.
8. Cupon indemnizaţie şomaj în original sau copie din luna anterioară depunerii cererii.
9. Cupon alocaţii, indemnizaţii sau orice act doveditor din care să reiasă venitul obţinut din
orice tip de prestaţii (alocaţia de stat, indemnizaţia pentru creşterea copilului, stimulentul
pentru creşterea copilului, alocaţia pentru susţinerea familiei, alocaţia de plasament, etc.) în
original sau copie din luna anterioară depunerii cererii (copie decizie).
10.Adeverinţă şcoală/facultate prin care să se ateste calitatea de elev/student şi dacă aceştia
beneficiază sau nu de venituri impozabile.
11.Copie după declaraţia de impunere privind veniturile realizate în anul depunerii cererii, în
cazul în care membri familiei sunt constituiţi în asociaţii familiale sau ca persoane fizice
autorizate.
12.Pentru membri familiei care nu realizează venituri se va anexa declaraţie pe propria
răspundere însoţită de adeverinţă emisă de Direcţia Generală a Finanţelor Publice privind
veniturile impozabile.
13.Copie talon de înmatriculare pentru autovehicule.
14.Pentru dovedirea calităţii de proprietar sau chiriaş, solicitantul ajutorului pentru
încălzirea locuinţei va anexa cererii o xerocopie după unul din următoarele documente după
caz : contractul de vânzare – cumpărare; contract de donaţie; contract de schimb de
locuinţe; contract de partaj voluntar; contract de întreţinere sau contract de rentă viageră;
contract de închiriere; contract de comodat; certificat de moştenitor; hotărâri judecătoreşti
rămase definitive şi irevocabile privind constatarea dreptului de proprietate, retrocedare sau
partaj; extrasul, certificatul sau copia cătţii funciare; autorizaţia de construcţie ori contractul
de construire însoţit de procesul-verbal de predare-primire a locuinţei sau de recepţie finală.
15.Copie a unei facturi de furnizare a energiei termice/energiei electrice/gazelor naturale.
16. Certificat fiscal privind impozitele şi taxele locale.

ANEXA Nr. 4la normele metodologiceModificări (4), Referințe (1), Proceduri (1)
LISTA
bunurilor considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii

Bunuri imobile
1. locuința de domiciliu, conform art. 7 din normele metodologice, precum și anexele gospodărești (dependințe)
Bunuri mobile necesare într-o gospodărie
1. mobilier aferent locuinței
2. aparatură electronică și electrocasnică uzuală*)
3. mijloace de transport individual pentru persoanele cu handicap sau dependente
4. aparate medicale destinate recuperării sau pentru efectuarea unui tratament medical*)
5. aparatura și instalația destinată încălzirii locuinței și preparării apei calde menajere
6. unelte de strictă necesitate gospodăriilor agricole din mediul rural
7. unelte, instrumentar mărunt necesare exercitării profesiei

*) Aflate în stare de funcționare, dar nu mai mult de o bucată din fiecare bun (aparat TV, mașină de
spălat, frigider, mașină de gătit, radiocasetofon, calculator PC sau laptop etc.).
Terenuri/Cursuri de apă
Familii cu 1-3
Familii cu peste 3
persoane
persoane
1. terenuri intravilane, inclusiv cel pe care se află locuința de domiciliu, dar nu mai mult de 500 m2 în zona urbană și 1.000 m2 în
zona rurală
2. terenuri extravilane în zonă colinară, de șes și de munte cu potențial productiv
0,50 ha/familie
0,75 ha/familie
(exploatabile)
Terenuri/Cursuri de apă

Categorii de animale/păsări
1.

o bovină

2.

2 porcine

3.

4 ovine

4.

o cabalină

5.

10 capete de iepuri de casă

6.

15 capete de păsări

7.

5 familii de albine

NOTĂ:
Toate bunurile imobile, mobile, terenuri/cursuri de apă, categorii de animale/păsări și alte bunuri
cuprinse în această listă pot fi deținute cumulativ de o familie/o persoană singură.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți
un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată, fără mesaje publicitare.
Alte bunuri
decorații, medalii, cupe, insigne etc. primite în nume personal cu titlu onorific

ANEXA Nr. 5 la normele metodologice
LISTA
bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale
NOTĂ:
Familiile și persoanele singure care au în proprietate cel puțin unul dintre bunurile cuprinse în această
listă nu beneficiază de ajutor social / ajutor pentru încălzirea locuinței.
Bunuri imobile
1. clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu, așa cum este definită la art. 7 din normele metodologice, și a
anexelor gospodărești, conform anexei nr. 4 la normele metodologice, sau alte imobile aflate în una dintre următoarele forme de
deținere: proprietate, închiriere, concesiune, comodat etc.
Bunuri mobile
1. aparatura electronică*): camere video, amplificatoare audio, copiatoare
2. obiecte de valoare: tablouri și obiecte de artă, obiecte ornamentale, bijuterii sau monezi din metale prețioase, obiecte de cristal și
porțelan de mare valoare, blănuri de valoare mare, în stare vandabilă
3. mijloace de transport cu o vechime mai mică de 10 ani*): autoturisme, autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără
remorci, șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, rulote, autobuze, microbuze, motociclete, motorete și scutere și altele
asemenea
4. utilaje agricole*): tractor, combină autopropulsată
5. utilaje de prelucrare agricolă*): presă de ulei, moară de cereale
6. utilaje de prelucrat lemnul*): gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric
7. depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei

*) Aflate în stare de funcționare.
Terenuri/Cursuri de apă
Familii cu 1-3
Familii cu peste 3
persoane
persoane
1. terenuri intravilane, inclusiv cel pe care se află locuința de domiciliu, dar nu mai mult de 1.000 m2 în zona urbană și 2.000 m2 în
zona rurală
2. terenuri extravilane în zonă colinară, de șes și de munte cu potențial productiv
1,5 ha/familie
2 ha/familie
(exploatabile)
Terenuri/Cursuri de apă

Categorii de animale/păsări
1. peste 3 bovine
2. peste 5 porcine
3. peste 20 ovine
4. peste 2 cabaline
5. peste 50 capete de iepuri de casă
6. peste 100 capete de păsări
7. peste 15 familii de albine
8. crescătorii a căror producție se comercializează

