ANUNŢ
În perioada 5 octombrie - 20 noiembrie 2020 între
orele 13 – 16 se primesc dosarele privind acordarea
ajutorului pentru încălzirea locuinţei cf. OUG 70/2011
(actualizată) pentru perioada sezonului rece noiembrie
2020 - martie 2021.
Dosarul va cuprinde:
- cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind
veniturile şi bunurile aflate în proprietate;
- acte de identitate;
- acte dovada spatiu, dupa caz;
- acte doveditoare privind veniturile:
venitul net pe membru de familie – mai mic de 750 lei
- factură gaz/electricitate recenta – după caz
- dosar.
Primar,
CRISTIAN GHEORGHE

AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI – 2020/2021
-ACTE NECESARE-

1.Cerere şi Declaraţie pe propria răspundere(tip) – este însoţită de documente doveditoare
privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia;
2.Componenţa familiei – se dovedeşte cu următoarele acte în copie şi original:
-copie după actul de identitate al membrilor familiei: soţul, soţia, copiii, precum şi alte persoane,
indiferent dacă între acestea există sau nu relaţii de rudenie, dar care au acelaşi domiciliu sau reşedinţă
şi/sau care locuiesc şi se gospodăresc împreună, şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de
întreţinere – domiciliul sau reşedinţa trebuie să corespundă cu adresa înscrisă pe factura de gaz/factura de
energie electrică,
- copie după certificatul de naştere al minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani ;
- copie după hotărârea judecătorească privind delegarea temporara a autoritatii parintesti sau,
după caz, hotărârea Comisiei pentru protecția copilului privind plasamentul copilului;
- copie contract de închiriere sau comodat dacă solicitantul nu este din familia proprietarului
locuinţei
3.Veniturile realizate de membrii familiei să fie până la 615lei / pers., dovedite prin:
– adeverinţă de venit din partea angajatorului, cuprinzând salariul net pe luna anterioară depunerii
cererii (inclusiv valoarea tichetelor de masă, daca nu se acorda tichete, se specifica in adeverinta);
-

adeverinta institutie de invatamant in cazul burselor pentru elevi si studenti;

– cupon de pensie din luna anterioară depunerii cererii (orice tip de pensie);
– cupon de şomaj indemnizat din luna anterioară depunerii cererii;
– cupon indemnizaţii ( handicap, plasament, crestere copil, stimulent e.t.c.) sau orice act
doveditor din care să rezulte veniturile obţinute;
- decizii de impunere din care să rezulte veniturile realizate din activităţi independente, adeverinţă
privind veniturile realizate din dividende, părţi sociale, adeverinţă care să ateste veniturile realizate din
agricultură şi silvicultură, adeverinţă privind acordarea subvenţiei de la A.P.I.A;
- după caz, alte acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei.
- adeverinţă eliberată de Administraţia financiară
4. Copie după certificatul de înmatriculare al autoturismului / motocicletei pentru persoanele
care deţin astfel de bunuri;
5. Dosar cu sina.

Precizări conform instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele
Metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.70/2011, aprobate prin H.G.
nr. 920/2011, cu modificările şi completările ulterioare:
– În cazul în care minorul locuieşte cu bunicii iar părinţii acestuia locuiesc la altă adresă şi nu
contribuie la întreţinerea minorului, acesta poate fi asimilat familiei bunicilor doar în condiţiile în
care este stabilită măsura plasamentului sau a tutelei, altfel copilul este în întreţinerea părinţilor
naturali.

– Studenţii întreţinuţi de părinţi şi care locuiesc separat de aceştia potrivit art.6 alin.1 lit.e din
O.U.G. nr. 70/2011 cu modificările şi completările ulterioare nu îndeplinesc condiţiile de acordare
a ajutorului pentru încălzirea locuinţei;
– Lipsa vizei de reşedinţă anulează orice drept de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei;

În cazul în care solicitantul este beneficiar sau, după caz, primeşte ajutor social şi/ sau
alocaţie pentru susţinerea familiei şi solicită ajutorul pentru încălzirea locuinţei, acesta
completează formularul de cerere prevăzut în anexa nr.1a la normele metodologice aprobate prin
Hotărârea Guvernului României nr.50/2011, cu modificările şi completările ulterioare. În această
situaţie, la stabilirea dreptului, se iau în considerare documentele doveditoare privind componenţa
familiei şi veniturile membrilor acesteia care au fost deja depuse pentru stabilirea dreptului la
ajutorul social şi/ sau la alocaţia pentru susţinerea familiei.

Lista bunurilor care conduc la excluderea acordării ajutorului de încălzire a locuinţei:
Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate mai jos conduce la excluderea acordării ajutorului la încălzirea locuinţei
pentru sezonul rece 2020-2021:
I.Bunuri imobile:
-clădiri sau alte spaţii locative, în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti;
-terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană
şi 2.000 mp în zona rurală.
II.Bunuri mobile:
-autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate
pentru persoanele cu dizabilităţi ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul
persoanelor aflate în zone greu accesibile;
-mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;
-autovehicule (autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, şalupe, bărci cu motor, scutere de apă,
iahturi;
-utilaje agricole (tractor, combină autopropulsată);
-utilaje de prelucrare agricolă (presă de ulei, moară de cereale);
-utilaje de prelucrat lemnul (gater sau alte utilaje acţionate hidraulic, mechanic sau electric), aflate în stare de
funcţionare.
III.Depozite bancare:
-depozite bancare cu valoare de peste 3.000 de lei.
IV.Terenuri, animale şi/sau păsări:
-suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 de euro pentru
persoana singură, respectiv suma de 2.000 de euro pentru familie.
Pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social care utilizează combustibili solizi sau petrolieri,
ajutorul lunar este de 58 lei.

