ANUNŢ
PENTRU PERIOADA
SEZONULUI RECE
noiembrie 2020 – martie 2021
SE PREIAU DOSARE
PRIVIND
AJUTORUL PENTRU
ÎNCĂLZIREA LOCUINTEI
CU COMBUSTIBILI SOLIZI

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 PE 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 burse.
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 cărţii funciare; autorizaţia de construcţie ori contractul de construire însoţit de
procesul-verbal de predare-primire a locuinţei sau de recepţie finală.
În cazul în care solicitantul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este un
membru de familie major care nu are calitatea de proprietar sau chiriaş, acesta
va prezenta împuternicirea legală (notarială) din partea proprietarului sau a
titularului contractului de închiriere, dovedind totodată că are domiciliul sau
reşedinţa la adresa pentru care solicită ajutorul de încălzire.
15. Certificat fiscal privind impozitele şi taxele locale.

