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AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI
PENTRU SEZONUL RECE 2016 –2017

Cererile se depun pâna în data de 20 noiembrie 2016

Familiile şi persoanele singure cu venituri până la 615 lei/ pers. care nu
deţin bunuri cuprinse in lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării
ajutorului pentru încălzirea locuinţei au dreptul la ajutorul pentru încălzirea
locuinţei .
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ACTE NECESARE
PENTRU DEPUNEREA
ÎNCĂLZIRE

DOSARULUI

PENTRU

AJUTORUL

DE

- Cerere tip;
- Dovada veniturilor realizate în luna anterioară depunerii cererii pentru toţi membrii familiei ( deverinţă
de la locul de muncă în care să fie menţionat şi valoarea tichetelor de masă, cupon pensie –şomaj –
alocaţii –indemnizaţii, dovada veniturilor de la apia, etc. ) ;
- Declaraţie pe propria răspundere - a membrilor din familie care nu realizează venituri,
- Acte de identitate ( buletin, carte de identitate, certificate de naştere) în copie şi original;
- livret de familie – copie şi original
- certificat de deces – copie şi original; - daca este cazul
- Sentinţă de divorţ – copie şi original;- - daca este cazul
- Hotărâre judecătorească pentru copii aflaţi în plasament copie şi original;- daca este cazul
- Adeverinţă pe toate conturile de venit eliberată de Administraţia Fiscală
- Adeverinţă de la impozite şi taxe locale pe bunurile impozabile;
- Adeverinţă de la registrul agricol;
-1 dosar plic .
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LISTA BUNURILOR
CE CONDUC LA EXCLUDEREA AJUTORULUI
PENTRU ÎNCĂLZIREA
LOCUINŢEI CONFORM ORDONANŢEI DE URGENŢĂ NR. 70 DIN 2011
BUNURI IMOBILE:
1. Cladiri sau spaţii locative, altele decât locuinţa de domiciliu şi anexele gospodăreşti,
2. Terenuri de înprejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1000mp în zona
urbană şi 2000 mp în zona rurală.

BUNURI MOBILE, AFLATE ÎN STARE DE FUNCŢIONARE:
1. Autoturism şi-sau motocicletă ( cu capacitatea cilindrică peste 50 cmc) cu o vechime mai mică de 10 ani.
2. Două sau mai multe autoturisme şi-sau motociclete ( cu capacitatea cilindrică peste 50 cmc) cu o vechime mai
mare de 10 ani .
3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de oricefel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze.
4. Salupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi,
5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsantă,
6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale.
7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje acţionate hidraulic, mecanic sau electric.
8.

Depozite bancare peste 3000 lei.

