
ACTE NECESARE  PENTRU: 

 ÎNCĂLZIREA  CU COMBUSTIBILI SOLIZI SAU PETROLIERI, GAZ ŞI ENERGIE ELECTRICĂ CÂT 

ȘI SUPLIMENT PENTRU ENERGIE  

ORIGINAL SI COPIE  

1.CERERE ŞI DECLARAȚIE TIPIZATE (SE COMPLETEAZĂ LA PRIMĂRIE) 

2.DOSAR CU ŞINĂ 

3. C.I. / B.I. PENTRU TOATE PERSOANELE PESTE 14 ANI DIN FAMILIE , CERTIFICATE NAŞTERE COPII 

4.CERTIFICAT CĂSĂTORIE 

5.HOTARÂRE DE DIVORŢ - UNDE ESTE CAZUL 

6.CERTIFICAT DECES - UNDE ESTE CAZUL 

7.ACT PROPRIETATE CASĂ SAU:  

 -CONTRACT ÎNCHIRIERE/ COMODAT/ CONCESIUNE 

 - PERSOANA CARE A INSTRĂINAT LOCUINȚA ÎN BAZA UNUI CONTRACT CU CLAUZĂ DE 

ÎNTREȚINERE SAU CU REZERVAREA DREPTULUI DE ABITAȚIE / UZUFRUCT 

8.ADEVERINŢĂ DE VENIT PETRU SALARIAŢI - VENITUL NET DIN LUNA  ANTERIOARĂ DEPUNERII 

CERERII ŞI VALOAREA BONURILOR DE MASĂ 

Categoriile de venituri nete realizate şi actele doveditoare sunt cele menţionate în 
formularul de cerere: 

- drepturi provenite din salarii (salar net cu menţiunea daca beneficiază sau nu de bonuri de 
masă), sau activitaţi independente (adeverinte de venit de la finantele generale); 

- indemnizaţii de şomaj, pensii, indemnizaţii speciale, indemnizaţia-stimulentul pentru 
cresterea copilului, indemnizaţia lunară pentru persoanele cu handicap, venituri din dobânzi, 
venituri din activităţi agricole, alte drepturi etc. 
 

9.ADEVERINŢĂ DE VENIT DE LA FINANŢELE JUDEŢENE PENTRU TOATE PERSOANELE PESTE 18 ANI 

DIN FAMILIE- (ADEVERINȚA ESTE NECESARA ATÂT PENTRU SALARIAȚI, CÂT ȘI PENTRU PENSIONARI 

ÎNTRUCÂT ATESTA DACA REALIZAȚI ALTE VENITURI). 

 Categorii de venituri care nu se iau in calcul la stabilirea venitului net/membru de familie: 

          - sumele provenite din alocaţia pentru susţinerea familiei; 

          - bugetul personal complementar al persoanelor cu handicap; 



          - ajutoarele de stat acordate producătorilor agricoli; 

          - bursele de studiu şi cele sociale, precum şi bursele acordate în cadrul Programului naţional 
de protecţie socială “Bani de liceu”; 

         - 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 

- sumele ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de 
despăgubiri sau sprijin financiar pentru situații excepționale; 

- sumele primite de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pentru 
participarea la programe de formare profesională 

10.CUPOANE DE PENSIE, ŞOMAJ, EXTRAS CONT 

12.ADEVERINŢĂ DE ROL ELIBERATĂ DE REGISTRUL AGRICOL DE LA  PRIMĂRIE 

13.CERTIFICAT ÎNMATRICULARE PENTRU DEŢINĂTORII DE AUTOTURISM 

14.ULTIMA FACTURĂ  DE LA GAZ / ENERGIE 

-pentru a beneficia de subvenţia de încălzire pentru întreg sezonul rece (01 noiembrie 2021-
31 martie 2022), dosarele se depun pînă pe data de 20 noiembrie 2021. Pentru dosarele 
depuse după data de 20 noiembrie 2021 subvenţia pentru încălzirea locuinței se va acorda 
cu 01 decembrie 2021. 

 

- OBLIGAŢIILE BENEFICIARILOR DE AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI / 
SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE: 

1.  Declararea tuturor bunurilor deţinute, iar dacă acestea duc la excluderea dreptului nu se 
mai depune cererea pentru acordarea dreptului. 

2.  Comunicarea în scris a modificărilor cu privire la componenţa familiei; 

3. Comunicarea în scris a modificărilor veniturilor realizate de membrii acesteia, prin 
depunerea unei noi cereri şi declaraţii pe proprie răspundere, însoţită de actele justificative, la 
sediul primariei. 

• Această obligaţie este imperativă, neîndeplinirea ei ducând la recuperarea în totalitate a 
ajutorului acordat, începând cu luna următoare producerii modificării. 

• Nedeclararea corectă a componeneţei familiei/a veniturilor familiei/ a deţinerii de bunuri 
aflate în lista bunurilor care duc la neacordarea ajutorului reprezintă infracţiune şi va fi 
în mod obligatoriu sesizată organelor de urmărire penală. 


