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DOCUMENTE NECESARE STABILIRII DREPTULUI LA
AJUToRUL nENTRU ixcAr,zrREA LocurNTEr
1. Copie dupd actele de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, carte de
identitate provizorie, permis de gedere temporard) pentru membri familiei care au
implinit v6rsta de 14 ani (domiciliul sau regedinfa trebuie sd corespundd cu locul de

2.
3.
4.

consum).
Copie certificat de cdsitorie
Copie dupd certificatele de nagtere pentru membri familiei care nu au implinit vdrsta
de 14 ani.
Copie dupd hotdrArea judecdtoreascd de divo( sau certificate de deces, c6nd e cazul.

VENITURILE REALIZATF. PE LUNA ANTERIOARA DEPUNERII CERERII
5. Adeverin{a de venit cuprinzAnd salariul net realizat in luna anterioari depunerii
cererii (inclusiv valoarea tichetelor de masi).
6. Cupon pensie in original sau copie (orice tip de pensie) din luna anterioari
depunerii cererii.

Cupon indemnizafie de handicap in original sau copie din luna anterioari
depunerii cererii.
8. Cupon indemnizafie gomaj in original sau copie din luna anterioari depunerii
cererii.
9. Cupon aloca{ii, indemniza{ii sau orice act doveditor din care sd reiasd venitul oblinut
din orice tip de prestafii (aloca{ia de stat, indemnizalia pentru cregterea copilului,
stimulentul pentru creqterea copilului, alocalia pentru suslinerea familiei, alocalia de
plasament, etc.) in original sau copie din luna anterioari depunerii cererii (copie
7.

decizie).

lO.Adeverin{a gcoald/facultate prin care sd se ateste calitatea de elev/student gi dacd
acegtia beneficiazd sau nu de burse.
l1.Copie dupa declaralia de impunere privind veniturile realizate in anul depunerii
cererii, in cazsl in care membri familiei sunt constituiti in asocialii familiale sau ca
persoane ftzice autorizate.
12.Pentru membri familiei care nu realizeazd, venituri se va anexa declaralie pe propria
rispundere insolitd de adeverinld, emisd de Direcfia Generald a Finan{elor Publice
privind veniturile impozabile.
13.Copie talon de inmatriculare pentru autovehicule.
14.Pentru dovedirea calitifii de proprietar sau chiriag, solicitantul ajutorului pentru
incdlzirea locuinlei va anexa cererii o xerocopie dupd unul din urmdtoarele documente
dupd caz : contractul de vdnzare - cumpdrare; contract de donalie; contract de schimb
de locuinle; contract de partaj voluntar; contract de intrelinere sau contract de rentd
viager6; contract de inchiriere; contract de comodat; certificat de mogtenitor; hotdrdri
judecdtoreqti rdmase definitive gi irevocabile privind constatarea dreptului de
proprietate, retrocedare sau partaj; extrasul, certificatul sau copia carfii funciare;
autoriza\ia de construclie ori contractul de construire insofit de procesul-verbal de
predare-primire a locuinlei sau de recep{ie fina16.
In cazul in care solicitantul ajutorului pentru incilzirea locuinfei este un
membru de familie major care nu are calitatea de proprietar sau chiriag, acesta
va prezenta imputernicirea legali (notarialS) din partea proprietarului sau a

titularului contractului de inchiriere, dovedind totodatd ci are domiciliul
reqedinfa la adresa pentru care soliciti ajutorul de incilzire.

15.

Certificat fiscal privind impozitele qi taxele locale.
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