ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR
Începând cu data de 24.10.2022 la sediul Primăriei se vor depune cererile în vederea
obținerii AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI pentru familiile ale
căror venituri nu depășesc 1386 lei pe membru de familie și 2053 lei în cazul persoanei
singure .
Acte necesare privind componența familiei
- copie xerox - B.I. / C.I. (toți membrii de familie)
- copie xerox – certificate naștere copii
- copie xerox – certificat de căsătorie/divorț/deces
Acte doveditoare privind veniturile si bunurile familiei :
- Copie titlu proprietate sau Certificat moștenitor sau Contract închiriere sau
Contract comodat
- Copie ultima factură energie electrică proprietar
- Adeverința salariat (venit realizat în luna anterioară depunerii cererii )
- Adeverință ANAF (Primărie)
- Adeverință ROL ( Registrul Agricol Primărie)
- Certificat fiscal cu bunurile imobile și mobile (Impozite și taxe-Primărie)
- Cupoane pensii (ultima lună )
- Cupon indemnizație ( creștere copil 2 ani)
- Cupon indemnizație persoană cu handicap
- Cupon indemnizație șomaj
- Pentru tinerii cu vârsta de 16 ani și peste, sunt necesare adeverințe de la ANAF(
Primărie)
- Adeverințe ROL (registrul agricol) de la locul nașterii (altă localitate dacă este
cazul)
- Adeverință arendă de la asociația agricolă
- Extras cont subvenție APIA
Fiecare cerere și declarație pe proprie răspundere este prevăzută cu lista bunurilor ce
conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței
În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate, închiriere,
concesiune,comodat sau altă formă de deținere cel puțin unul dintre bunurile
cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru
încălzirea locuinței, acesta nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinței(
atașată).
Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinței sunt obligați să comunice primarului
orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia, în termen de 5
zile de la data modificării prin depunerea unei noi declarații pe propria răspundere
individual.
Se vor efectua anchete sociale la domiciliu pentru verificarea veridicității datelor
înscrise în declarațiile pe proprie răspundere privind componența familiei și veniturile
acesteia.

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII
AJUTORULUI SOCIAL ŞI
A AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI
Bunuri imobile
Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor
1
gospodăreşti
Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane
2
care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală
Bunuri mobile*
Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de
10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate
1
transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul
persoanelor aflate în zone greu accesibile
2
Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote,
3
autobuze, microbuze
Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare
4
pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”
5
Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6
Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate
7
hidraulic, mecanic sau electric
(*)Aflate în stare de funcţionare

Depozite bancare
1 Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei
Terenuri /animale şi/sau păsări
Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală
1 depăeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500
euro pentru familie

NOTĂ:Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului
social şi a ajutorului pentru încălzirea locuinţei

