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Ajutorul pentru incdlzirea locuin{ei este o mdsurd de sprijin destinatd consumatorilor
vulnerabili cu venituri situate pdnd la un prag stabilit de lege 9i care are drept scop acoperirea integrali sau,
dupd caz, a unei pi4i din cheltuielile cu incllzirea locuinjei. Ajutorul se acordi pentru consumatorii de
gaze naturale, lemne, cirbuni 9i combustibili petrolieri cu venturi reduse, respectiv pdnd la 615 lei/ membru
de familie.

in sensul OUG nr. 70/2011, prin familie se intelege soful, solia, precum 9i alte persoane,
indiferent dacl intre acestea existi sau nu relatii de rudenie, care au acelagi domiciliu sau regedinJi gi/sau
care locuiesc Ai se gospodiresc impreund, sunt inscrise in cartea de imobil gi sunt luate in calcul la
stabilirea cheltuielilor de intrelinere a locuinlei. De asemenea, se va tine seama de faptul ci prin locuinJi de
domiciliu sau de regedin![ se infelege locuinla situat.ii la adresa inscrisi in actele de identitate ale membrilor
de familie sau, dupd caz, adresa la care persoanele sunt inscrise in cartea de imobil gi sunt luate in calcul la
stabilirea cheltuielilor de intrelinere a locuinlei.

Ajutoarele de incllzire se acordi pe bazd de cerere gi declaralie pe propria rispundere
privind componenla familiei gi veniturile acesteia, precum 9i bunurile mobile 9i imobile de{inute, care vor
fi insolite de documente doveditoare.

DOCUMENTELE DOVEDITOARE SOLICITATE CU OCAZIA DEPI]NERJI

CERERILOR SUNT:

r' Acte doveditoare privind componen{a familiei :

o Ci4i / buletine de identitate, cirfi de identitate provizorii, premise de gedere temporari;

o Certilicatele de nagtere ale copiilor;

_r.___-Ce!!ifi catu l de cisiltorie ;
r llotirffrea judecitoreascl definitivi de incredin{are in vederea adop{iei sau, dupi caz, de

incuviin(are a adop(iei, potrivit legii;

o Ilotirirea judecitoreasci sau dupi caz, hotirirea comisiei pentru protecfia copilului privind

misura plasamentului, potrivit legii;
o Decizia directorului general al direc{iei generale de asisten{i sociali 9i protec(ia copilului privind

misura plasamentului in regim de urgen{i;
o Hotirire judeciitoreascii de instituire a tutelei/ curatelei sau, dupi caz, dispozi{ia autoriti{ii

tutelare, potrivit legii, dupl caz alte acte doveditoare privind componen{a familiei.

,/ Acte doveditoare privind veniturile rea'liztte de membrii familiei / persoana singurl:



a

o

o

o

Adeverinfi de venit cuprinzind salariul net din luna anterioari depunerii cererii (inclusiv

valoarea tichetelor de masi);

Talon de pensie (pentru orice tip de pensie) din luna anterioari depunerii cererii;

Talon indemnizz[ie de gomaj;

Talon alocafii qi indemnizafii;

Adeverin(e eliberate de administra{ia fiscall pentru venituri realizzte ca membru asociat sau

persoanl autorizttil si desfl$oare activitl{i independente;

Persoanele care declari cI nu realizeazi niciunul din veniturile enumerate vor anexa si o

decalratie privind veniturile din care se intretin. cu mentionarea lulrii la cunostintl ci

declararea necorespunzitoare a adevirului se pedepseste conform legii penale.

,/ Acte doveditoare privind situa{ia locativi

Contractual de vinzare - cumplrare al imobilului de domiciliu;

Extras de carte funciari cu menfiunea datelor locative ale titularului - proprietar. Daci nu este

stipulati adresa, se va anexa adeverin{i eliberatl de cltre Compartimentul Urbanism cu

confirmarea ci nr. top corespunde adresei de domiciliu/ regedin{i;

Contract de inchiriere, subinchiriere;

Certficatul de moqtenitor;

Certificatul privind calitatea de mogtenitor;

Alte acte doveditoare privind situa{ia locativi, dupil caz.

'/ FACTURA FISCALA EMISA DE E-ON GAZ (pentru subvenfiile acordate in situafia

incllzirii locuintei cu g ze naturale).

Persoanele nominalizate, prin Decizia nr. 413/ 30.10.2011, cu preluarea formularelor de cereri

vor intocmi borderourile de acordare/ neacordare a subvenfiilor de inciilzire gi se vor semna lizibil

pe prima pagini a cererii. Dupi inregistrarea cererilor in registrul special, acestea vor fi verificate

de ciltre persoanele cu atribufii in acest sens, precum qi de preEedintele gi secretarul comisiei.

Angajalii DASC, previzuli in Decizia mai sus menlionati cu atribulii in acest sens, au
obligafia de a efectua lunar, p6nI la inceputul sezonului rece urmdtor, la solicitarea agenliilor teritoriale,
anchete sociale pentru verificarea veridicitelii datelor inscrise in declaratiile pe propria rdspundere privind

componenJa familiei gi veniturile acesteia pentru cel pu{in 607o dintre beneficiarii dreptului la ajutorul
pentru incilzirea locuin{ei. Anchetele sociale pot fi efectuate gi la sesizarea unor te{i, persoane fizice ori
juridice, peste procentul prevdzut mai sus.

in situalia in care familia sau persoana singur[ beneficiarl de ajutor pentru incdlzirea
locuinlei refuzd sd fumizeze informaliile qi documentele necesare pentru intocmirea anchetei sociale sau in

urma anchetelor sociale efectuate prin sondaj se constatd cd la completarea cererii qi declaraliei pe propria

rispundere privind componenla familiei gi veniturile acesteia nu a declarat corect numlrul membrilor de

familie, veniturile ori bunurile definute, dreptul la ajutorul pentru incilzirea locuin{ei inceteazi incepdnd cu

luna urmdtoare, iar sumele plitite necuvenit cu acest titlu se recupereazi in condi{iile legii, prin dispozitie a

primarului, care constituie titlu executoriu.
Declararea unui numdr mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici decdt

cele reale, in scopul vidit de a obtine foloase materiale necuvenite, constituie infracfiune de fals, uz de fals

sau ingeliciune, du;pd caz,;i se pedepsegte potrivit dispoziliilor Codului penal.
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