
ACTE NECESARE AJUTOR INCALZIRE

Cerere si declaratie pe propria raspundere pentru acordarea ajutorului pentru

incalzirea locuintei
ACTE DE IDENTITATE

- copii Bl/Cl ale solicitantului si membrilor de familie care au domiciliul sau resedinta

la adresa pehtru care se solicita ajutorul;
- copii certificate de nastere ale copiilor sub 14 ani;

- copie certificat de casatorie;
- hotarare judecatoreasca definitiva de incredintare in vederea adoptiei/ sau de

incuviintare a adoPtiei;
- copie sentinta divort;
- hoiarare judecatoreasca/ sau hotararea comisiei pt protectia copilului privind masura

plasamentului;
- decizia directorului general al directiei generale de asistenta si protectie a copilului/

sau hotararea judecaioreasca privind masura plasamentului in regim de urgOnta;

- hotarare judecatoreasca de instituire a tutelei/curatelei sau dispozitia autoritatii

tutelare;
-alte acte doveditoare privind componenta familiei ( livret familie, etc );

ACTE PRIVIND VENITURILE

-adeverinta de la angajator cu salariul net + valoarea bonurilor de masa-unde este

cazul ( venituri anterioare lunii depunerii cerererii)
-cupoane de pensii ( anterioare lunii depunerii cererii) ,

-cupoane sau adeverinte somaj;
-cupon sau adeverinta DGASPC pentru indemnizatia handicap;
-adeverinte pentru elevi si studenti mentionand felul si cuantumul burselor acordate,

-adeverinte de la administratia financiara pentru toate persoanele majore din familie ;

-alte acte doveditoare pentru sursele de venituri, dupa caz (indemnizatii, stimulente,

alocatii, etc.)

ACTE DOVEDITOARE PRIVIND BUNURII.E

-adeverinte de la serviciul taxe si impozite privind bunurile imobile ( cladiri, spatii

locative, terenuri, etc); bunurile mobile, utilaje agricole pentru toti membri majori din

familie;
-copii talon autoturism;
-copii act de proprietate,contract vanzarc- cumparare, contract de inchiriere;

imputernicire notariala a propriatarului locuintei (unde este cazul);
-copta ultimei facturi de energre electrica (pentru incalzire cu energie electrica);
-declaratie pe propria raspundere ca nu detin imobile (cladiri si/sau terenuri) in alte

localitati decat cea de domiciliu.
AJUTORUT SE ACORDA PENTRU UN S'NGUR S'STEM DE INCALZIRE
ORICE MODIFICARE A DATELELOR DECLARATE INITIAL SE YA ADUCE LA

CUNOSr/NTA PRIMARULIJI IN TERMEN DE 5 .ZILE DE LA DATA MODIFICARII (
COMPONENTA FAMILIEI, VENITIJRI , BIINIJRI DETINUTE IN PROPRIETATE,

ETC)


