
ACTE NECESARE la intocmirea dosarului de ajutor pentru incalzirea locuintei in 

sezonul rece 2021-2022 

 

1. ACTE  DOVEDITOARE  PRIVIND  COMPONENTA  FAMILIEI (COPII XEROX): 

-buletine/carti de identitate; 

-certificate de nastere ale copiilor; 

-hotarare judecatoreasca definitiva de divort; 

-hotarare judecatoreasca definitiva de adoptie; 

-hotarare judecatoreasca sau hotarare a comisiei pentru protectia copilului 

privind masura de plasament sau plasament in regim de urgenta; 

-hotarare judecatoreasca de instituire a tutelei; 

-certificat de casatorie; 

-certificat de deces; 

-factura energie termica, gaze naturale, energie electrica-dupa caz; 

-contract de debransare energie termica sau gaze naturale in cazul in care se 

solicita ajutor pentru incalzirea locuintei cu energie electrica; 

-copie dupa documentul care atesta calitatea in care detine locuinta; 

-orice alte documente solicitate, dupa caz; 

 

2. ACTE  DOVEDITOARE  PRIVIND  VENITURILE: 

-adeverinte cu salariul net+contravaloarea tichetelor de masa, alte sporuri 

salariale; 

-cupoane de pensie; 

-cupoane de somaj; 

-cupoane de alocatie de stat pentru copii; 

-cupoane de indemnizatie de handicap; 

-cupoane indemnizatie maternitate/ crestere copil/ stimulent insertie pentru 

crestere copil; 



3. ACTE  DOVEDITOARE  PRIVIND LOCUINTA SAU BUNURILE DETINUTE 

INCLUSIV IN ALTA LOCALITATE: 

Titularul ajutorului pentru incalzirea locuintei, reprezentantul familiei sau dupa 

caz, persoana singura care indeplineste conditiile legale de acordare a ajutorului, 

care solicita pentru acordarea acestuia si care poate fi dupa caz: 

-proprietarul locuintei, succesorul de drept al acestuia, persoana care a 

instrainat locuinta in baza unui contract de vanzare-cumparare cu clauza de 

intretinere sau de drept de habitatie; 

-titularul contractului de inchiriere, comodat, concesiune al acestuia ori alt 

membru de familie major si legal imputernicit de proprietarul locuintei sau de 

titularul contractului de inchiriere ori, dupa caz,reprezentantul legal al persoanei 

singure care nu a implinit varsta de 18 ani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 

Ajutorul de incalzire se acorda familiilor, respectiv persoanelor singure numai 

pentru locuinta de domiciliu sau, dupa caz, de resedinta a acestora. 

La stabilirea dreptului de ajutor pentru incalzirea locuintei se iau in calcul toate 

veniturile realizate de membrii familiei in luna anterioara depunerii cererii si 

nu trebuie sa depaseasca 1.386 lei pe membru de familie si 2.053 lei in cazul 

persoanei singure. 

 

 

 



LISTA BUNURI CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDARII AJUTORULUI  PENTRU 

INCALZIREA LOCUINTEI 

 

BUNURI IMOBILE: 

-Cladiri sau alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu si a anexelor 

gospodaresti; 

-Terenuri de imprejmuire a locuintei si curtea aferenta si alte terenuri intravilane 

care depasesc 1000 mp in zona urbana si 2000 mp in zona rurala. 

BUNURI MOBILE: 

-Autorurism/autoturisme si/sau motocicleta/motociclete cu o vechime mai mica 

de 10 ani cu exceptia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau 

destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum si pentru 

uzul persoanelor aflate in zone greu accesibile; 

-Mai mult de un autoturism/motocicleta cu o vechime mai mare de 10 ani; 

-Autovehicule:autilitare, autocamioane de orice fel cu sau fara ,remorci, rulote, 

microbuze, autobuze; 

-Salupe, barci cu motor, scutere pe apa, iahturi, cu exceptia barcilor necesare 

pentru uzul persoanelor  care locuiesc in Rezervatia Biosferei”Delta Dunarii”; 

-Utilaje agricole:tractor,  combina autopropulsanta; 

-Utilaje de prelucrare agricola: presa de ulei, moara de cereale; 

-Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul actionate 

hidraulic, mecanic sau electric aflate in stare de functionare. 

 

DEPOZITE BANCARE: 

-Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei, cu exceptia dobanzii; 

Terenuri/animale si /sau pasari 

1.Suprafete de teren, animale si pasari a caror valoare neta de productie anuala 

depaseste suma de 1000 euro pentru persoana singura, respective suma de 2500 

euro pentru familie. 

 


