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DOCUMENTE
Care însoţesc cererea şi declaraţia pe propria răspundere privind
acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece
2017-2018
Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că formularele conţinând cererea şi
declaraţia pe propria răspundere privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei
pentru familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează energia termică
în sistem centralizat, gaze naturale, energie electrică, lemne, cărbuni vor fi completate
de titularul ajutorului şi vor fi însoţite de următoarele:
1. Dovada calităţii de titular al ajutorului (copie):
- actul de vânzare-cumpărare al imobilului;
- contract de înstrăinare a locuinţei cu clauze de întreţinere sau cu drept de habitație;
- contractul de închiriere, subînchiriere, comodat;
- extras de carte funciară;
- împuternicire legală (notarială) din partea proprietarului/titularului contractului de
închiriere, în cazul în care solicitantul ajutorului de încălzire a locuinţei este un membru
de familie major, care nu are calitatea de proprietar sau chiriaş;
- certificat moștenitor;
- anexa 24 de la Direcția Evidența Populației (pentru cei care nu au succesiunea dezbătută);
- anexele 2 și 3 de la Primărie - Registrul Agricol (pentru cei care nu au acte de proprietate);
- sentință judecătorească de partaj succesoral.
2. Documente doveditoare asupra componenţei familiei (copie):
- carte de identitate/buletin de identitate/carte de identitate provizorie;
- certificate de naştere ale copiilor;
- certificat de căsătorie;
- certificat de deces;
- hotărâre de divorț;
- hotărâre judecătorească definitivă de încredinţare în vederea adopţiei sau, după caz,
de încuviinţare a adopţiei;
- hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului
privind măsura plasamentului, potrivit legii;
- decizia directoruluii general al DGASPC sau, după caz, hotărârea judecătorească
privind măsura plasamentului în regim de urgenţă, potrivit legii;
- hotărârea judecătorească de instituire a tutelei/curatelei sau după caz, dispoziţia
autorităţii tutelare, potivit legii;
- după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.

3. Documente doveditoare privind veniturile familiei, sau după caz, a
persoanei singure, din luna anterioară depunerii cererii, astfel:
- pentru salariaţi, adeverinţă din care să reiasă venitul net şi valoarea tichetelor de masă
(în cazul în care nu beneficiază de tichete de masă, acest lucru va fi precizat);
- pentru pensionari, cupon/cupoane de pensie (în cazul în care au mai multe pensii);
- privind indemnizația lunară pentru persoanele cu handicap se prezintă cupon și/sau
adeverință;
- pentru persoanele fizice autorizate se prezintă adeverinţă de la Administraţia Financiară;
- alte documente din care să reiasă toate veniturile cu excepţia burselor de studiu,
burselor sociale şi a sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului
naţional de protecţie socială „Bani de liceu” conform HG nr.1488/2004, alocația de
susținere, bugetele complementare, ajutoarele de stat acordate producătorilor agricoli.
4. Alte documente:
- factura GEP (în cazul ajutoarelor pentru energie termică);
- factură ENEL (în cazul ajutoarelor pentru energie electrică)
- factura+contract WIROM
- contract de punere în funcțiune a centralei pe gaze (în cazul ajutoarelor pentru gaze
naturale);
- talon mașină;
- procură, pentru mașinile înmatriculate în alte state;
Datele înscrise în cererea şi declaraţia pe proprie răspundere referitoare la
componenţa familiei solicitante, precum şi numărul de camere aferente locuinţei, vor
fi certificate de către asociaţiile de proprietari/locatari prin eliberarea unei adeverinţe
sau certificarea acestor date pe formularul tip de cerere pe prima pagină în colţul din
stânga sus, cu semnătura administratorului şi ştampila asociaţiei (energie termică, gaze
naturale, energie electrică);
*Conform art.6 din O.U.G. nr 70/2011, cu modificările și completările ulterioare,
prin familie se înţelege soţul, soţia precum şi alte persoane, indiferent dacă între acestea
există sau nu relaţii de rudenie care au acelaşi domiciliu sau reşedinţă şi/sau care
locuiesc şi se gospodăresc împreună, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în
calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei.

