
ACTELE NECESARE PT. ACORDAREA  

AJUTORULUI DE ÎNCĂLZIRE A LOCUINŢEI 

 

 

 

- Actele de identitate ale membrilor familiei (CI/BI, certificate de naştere copii sub 14 ani); 

- Copie hotărâre judecătorească pentru divorţ   

    ( unde este cazul); 

- Copie hotărâre încredinţare minor ( unde este cazul); 

- Copie certificat deces (unde este cazul); 

- Copie certificat căsătorie(unde este cazul); 

- Declaraţie notarială pentru persoanele care se declară despărţite în fapt; 

- Adeverinţe de elev/student; 

- Adeverinţe salariat; 

- Adeverinţe de venit agricol pentru toţi membrii majori din familie; 

- Adeverinţe de la Administraţia Financiară pentru toţi membrii majori; 

- Cupoane de: pensii,  somaj, îndemnizaţii creştere copil, indemnizaţii de handicap, alocaţii 

de stat; 

- Copie după actul de deţinere în proprietate sau folosinţă a locuinţei; 

- Copii după actele de identitate ale autoturismelor, motoretelor/motocicletelor, 

autovehicolelor, utilajelor agricole – aflate în stare de funcţionare; 

 

SEZONUL RECE REPREZINTĂ PERIOADA         DE 5 LUNI , CUPRINSĂ ÎNTRE 

DATA DE : 

1 NOIEMBRIE 2015 – 31 MARTIE 2016. 

 

 

LA STABILIREA VENITULUI NET MEDIU LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE SE 

IAU ÎN CALCUL TOATE VENITURILE NETE REALIZATE ÎN LUNA ANTERIOARĂ LUNII 

ÎN CARE SE SOLICITĂ DREPTUL(cu excepţia ajutorului social, alocaţiei pentru susţinerea 

familiei prevăzute de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, 

cu modificările ulterioare, a bugetului personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, a ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 

14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate 

producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr. 74/2010, cu completările ulterioare, a burselor de studiu şi a burselor sociale, a sprijinului 

financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a 

cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de 

protecţie socială «Bani de liceu», cu modificările şi completările ulterioare, precum şi veniturile 

obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 

privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările şi 

completările ulterioare.) 

 

DEASEMENI SE ŢINE CONT DE BUNURILE DEŢINUTE CUPRINSE ÎN LISTA 

BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI  PENTRU  

ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI. 

 

CERERILE ŞI DECLARAŢIILE PE PROPRIA     RĂSPUNDERE SE VOR DEPUNE 

PÂNĂ LA DATA DE 20 A FIECĂREI LUNI, IAR DREPTUL SE VA STABILI ÎNCEPÂND CU 

LUNA ÎN CARE S-A DEPUS CEREREA. 

 


