
Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă în conformitate cu prevederile OUG 

70/2011 pe bază de cerere, însoţită de declaraţia pe propria răspundere privind componenţa 
familiei şi veniturile acesteia. 

Cererea şi declaraţia pe propria răspundere, însoţite de actele doveditoare privind 

componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia, se depun şi înregistrează la 
Primăria Muntenii de Sus. 

 

ACTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR PENTRU ACORDAREA 
AJUTORULUI DE ÎNCĂLZIRE A LOCUINTEI 

                        PERIOADA NOIEMBRIE 2019 - MARTIE 2020 

 

Acte privind dovedirea componenţei familiei: 

- copii după actele de identitate ale membrilor familiei; 

- copii după certificate de naştere ale copiilor sau carti de identitate; 

- copie după certificat de căsătorie; 

- copie după certificat deces (unde este cazul); 

- copie după hotărâre judecătorească definitivă de divorţ (unde este cazul); 

- copie după hotărârea comisiei pentru protecţia copilului privind măsura 

plasamentului, potrivit legii; 

- copie după hotărârea judecătorească de instituire a tutelei/curatelei, 

potrivit legii; 

- adeverinţe elev (doar pentru copii peste 18 ani); 

- adeverinţă student. 

ATENŢIE - ACTELE (CI/BI) SĂ NU FIE EXPIRATE! 

 

Actele doveditoare privind veniturile realizate 

Se iau în considerare toate veniturile pe care membrii familiei le realizează în luna 

anterioară depunerii cererii: 

- salarii şi contravaloarea bonurilor de masă; 



(sau instituţia să specifice în adeverinţă că nu acordă bonuri de masă) 

- cupoane de somaj; 

- cupoane de pensii (invaliditate, handicap); 

- obligaţii legale de întreţinere; 

- indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent; 

- decizia de indemnizaţie creştere copil emisă de A.J.P.I.S., actualizată; 

- alte venituri legale. 

 

DACA FAMILIA DEŢINE ÎN PROPRIETATE AUTOTURISM SAU MOTOCICLETĂ, 
TREBUIE SĂ PREZINTE COPIE DUPĂ CARTEA DE IDENTITATE DIN CARE SĂ 
REZULTE ANUL DE FABRICAŢIE . 

 

Acte privind proprietarul/titularul spaţiului locativ: 

 

- copie act proprietate spaţiu locativ; 

- copie act închiriere spaţiu locativ; 

- copie act de comodat spaţiu locativ; 

- copie act contract cu clauza de întreţinere; 

- copie act contract de concesionare; 

 

ACTELE SĂ NU FIE EXPIRATE! 

 

Pentru lunile decembrie 2019 - martie 2020, termenele lunare de depunere a cererilor noi de 

ajutor de încălzire sunt până pe data de 20 a fiecărei luni, pentru a fi luate în evidenţă începând 
cu luna respectivă. 

Cererile depuse după data de 20 a fiecărei luni, vor fi luate în evidenţă începând cu luna imediat 

următoare. 

 



NU beneficiază de subvenţie la încălzire, familia care deţine cel puţin unul 

dintre bunurile de mai jos 

 

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 

Bunuri mobile 

- Autoturism/Autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu 
excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap 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, rulote, autobuze, 

microbuze 

- Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul 

persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării; 

- Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată 

- Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale 

- Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, 
mecanic sau electric 

*) Aflate în stare de funcţionare 

Depozite bancare 

Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei 

Terenuri/animale şi/sau păduri 

Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţieanuală depăşeşte suma de 
1.000 euro pentru persoana singură, respective suma de 2.500 euro pentru familie. 

 



Cerere de solicitare ajutor pentru încălzirea locuinței 


